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Datum 

2022-04-22 
 

Instans 
Valnämnden 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, tisdagen den 3 maj 2022 kl. 18:00 

Valnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som 

avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

 

Inledning 

 

Sammanträdet inleds med en dragning från Centrum för kunskap och säkerhet, 

(CKS) gällande valet och säkerhet med Rangbar Mohammad, säkerhetschef och 

Elsa Johnsson säkerhetssamordnare. 

 

 

Viktor Åberg 
Valnämndens Ordförande 

Anna Enochsson 
Valledare 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Anna Enochsson, 033 357055 eller via e-post: 

anna.enochsson@boras.se alternativt valnamnden@boras.se 

mailto:anna.enochsson@boras.se
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Datum 

2022-04-22 
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Ärende 

1. Val av justerare 

   

2. Anmälningsärenden 2022-05-03 

Dnr 2022-00022 1.1.3.0 1 

3. Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor för Valnämnden (2022-

03-15) 

Dnr 2022-00024 2.3.2.2 1 

4. Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor för Valnämnden (2022-

04-20) 

Dnr 2022-00025 2.3.2.2 1 

5. Förtidsröstningslokaler för allmänna valen 2022. 

Dnr 2021-00049 1.4.3.1 1 

6. Vallokaler för allmänna valen 2022. 

Dnr 2021-00048 1.4.3.1 1 

7. Förhållningsregler, propaganda i anslutning till vallokal och 

förtidsröstningslokal. 

Dnr 2022-00027 1.4.3.1 1 

8. Delegationsordning för Valnämnden 

Dnr 2019-00052 1.2.3.0 1 

9. Olycksfallsförsäkring för röstmottagare 

Dnr 2022-00028 1.4.3.25 1 

10. Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 

Dnr 2022-00029 1.4.3.0 1 

11. Behörighet i valdatasystemet Valid. 

Dnr 2022-00003 1.3.1.3 1 

12. Beslut om särskilt röstmottagningsställe i allmänna valen 2022. 

Dnr 2022-00035 1.4.3.1 1 

13. Ersättning arvodesnivåer samt utbildningstillfällena för röstmottagare. 

Dnr 2022-00036 1.4.3.1 1 

14. Ledsagning för personer med beviljad insats att ta sig till 

förtidsröstningslokalen/vallokalen 

Dnr 2022-00037 1.4.3.1 1 

15. Ajournering 

 

16. Övrigt   

17. Nästa sammanträde 

  



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357016 
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Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00022 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-05-03 

Valnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V. Valmaterial som ska destrueras. 

2018 års beställningar av valmaterial. Ny mailadress för frågor om 

valmaterial. Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder. 

Information om lokala och regionala partier med rätt att begära 

utläggning. Utloggning vid inaktivitet i Valid. 

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:7V. Nya vägledande 

ställningstaganden. 

3. Regler för inköp i Kommunkoncernen. 

4. Revidering av Borås Stads program för ANDTS förebyggande arbete 

2022-2026. 

5. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:8V. Utbildning för röstmottagare 

publicerad på Valcentralen. Information om rekommenderat antal vid 

valmaterialbeställning i Valid. Information om statsbidragen 2022. 

Felaktigt produktnummer i nyhetsbrev 6V. 

6. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9V. Sista dagen att beställa 

valmaterial förlängs till den 23 mars. Statistik över röstberättigande den 

1 mars 2022. Kommunal folkomröstning i samband med valet den 11 

september. Nya vägledande ställningstaganden att läsa på Valcentralen. 

Vanliga frågor och svar om behörigheter finns nu på Valcentralen. 

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V. Publicering av 

informationsmaterial på Valcentralen. Valmyndighetens grafiska profil 

och mallar för egen produktion. Information om covid-19 på 

Valcentralen. Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet. 

Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet.  

8. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:11V. Utbetalning av statsbidrag. 

Gemensam plan för kommunikation inom valadministrationen. 

Stödmaterial för behörighetsadministration finns nu i Valid. 

Valmyndigheten skriver ordningen riksdag, region- och 
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kommunfullmäktige. Information om partier. Manualer publicerade på 

Valcentralen. Lästips - handbok om kommunal krisberedskap. 

9. Länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta valkretsmandat. 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Partibeteckning Partikod Kommun/region

Ale - demokraterna 139 Ale

FRAMTID I ALE 1158 Ale

Alvesta Alternativet 124 Alvesta

Omsorgspartiet i Arboga 335 Arboga

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Askersund

Aktiv samling - Bodenalternativet 1373 Boden

Sjukvårdspartiet 193 Boden

Folkets Röst 1265 Bollebygd

Bollnäspartiet 1013 Bollnäs

Sjukvårdspartiet Bollnäs 590 Bollnäs

Framtid Öland 1142 Borgholm

Ölandspartiet 336 Borgholm

Omsorg för alla 1369 Borlänge

Tullingepartiet 711 Botkyrka

Alternativet 1284 Bromölla

Jämtlands Väl Bräcke 1327 Bräcke

Bjärepartiet 163 Båstad

Dorotea Kommunlista 187 Dorotea

Hela Edas Lista 160 Eda

Öpartiet 498 Ekerö

Bästa Alternativet 1366 Emmaboda

Nystart Enköping (NE) 1143 Enköping

Sjukvårdspartiet - Västmanland 500 Fagersta

Falupartiet 201 Falun

Kommunens Bästa 1107 Forshaga

Kommunal Samling 1121 Gagnef

Kommunistiska Partiet 471 Gislaved

Westbopartiet 1335 Gislaved

RÄTT VÄG för Gullspångs kommun 1222 Gullspång

Malmfältens Väl 509 Gällivare

Sjukvårdspartiet 193 Gällivare

Demokraterna 1297 Göteborg

Götenes framtid 94 Götene

Habodemokraterna 1287 Habo

OBEROENDE REALISTER 1305 Hagfors

Sjukvårdspartiet 193 Haparanda

Kommunlistan 747 Hedemora

Kommunens Väl 526 Herrljunga

Hoforspartiet 1215 Hofors

Drevvikenpartiet 122 Huddinge

Huddingepartiet 28 Huddinge

Kommunens Väl 503 Hylte

Bålstapartiet 184 Håbo

Grythyttelistan 1069 Hällefors

Folkets röst - VOX humana 119 Härjedalen

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Härjedalen

Kommunpartiet 546 Härryda

Sportpartiet 998 Härryda

Partier med rätt att begära utläggning 



Folkets Väl 126 Hässleholm

Solidaritetspartiet 107 Hörby

Medborgerlig Samling 1296 Höör

Framtid i Jokkmokks kommun 1014 Jokkmokk

Samernas Väl 80 Jokkmokk

Framtid i Kalix 1164 Kalix

Kalixpartiet 141 Kalix

Karlstadpartiet Livskvalitet 1350 Karlstad

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Kinda

Sjukvårdspartiet 193 Kiruna

Nya Kirunapartiet 1326 Kiruna

Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden 1073 Kiruna

VÅR FRAMTID - KLIPPAN 1393 Klippan

Knivsta.Nu 303 Knivsta

Jämtlands Väl Krokom 1312 Krokom

Kungsbackaborna 1036 Kungsbacka

Utvecklingspartiet 978 Kungälv

Medborgerlig Samling 1296 Laholm

Laholmspartiet 418 Laholm

TRYGGHETSPARTIET 1309 Laholm

Framtidspartiet i Lekeberg 997 Lekeberg

Bygdepartiet 1053 Leksand

Lidingöpartiet 19 Lidingö

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Lindesberg

Alternativet 510 Ljungby

Ljusdalsbygdens parti 535 Ljusdal

Fokus Bjärred 1344 Lomma

Kommunistiska Partiet 471 Ludvika

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Luleå

Sjukvårdspartiet 193 Luleå

Rättvisepartiet Socialisterna 131 Luleå

Feministiskt initiativ 532 Lund

FörNyaLund 1135 Lund

Lysekilspartiet 248 Lysekil

Kommunistiska Partiet 471 Lysekil

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Malung-Sälen

Malålistan 525 Malå

MariestadsPartiet 331 Mariestad

KommunPartiet Mellerud 593 Mellerud

Morapartiet 197 Mora

Mullsjö Framtid 639 Mullsjö

Nackalistan 543 Nacka

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Nora

Norapartiet 985 Nora

Demokraterna i Norberg 1304 Norberg

Partiet för Norbergs Framtid 1137 Norberg

nordanstigspartiet.se 1343 Nordanstig

Fria Demokraterna 1280 Nordmaling

Roslagens oberoende parti 1128 Norrtälje



Nykvarnspartiet 123 Nykvarn

Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun 527 Nynäshamn

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 519 Nynäshamn

Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE 174 Nässjö

Folkviljan Orust 204 Orust

Sjukvårdspartiet 193 Pajala

Framtid S 1361 Pajala

Perstorps Framtid 971 Perstorp

Sjukvårdspartiet 193 Piteå

Skol och Landsbygdspartiet 1216 Piteå

Allt för Ragunda 497 Ragunda

Dalarnas Sjukvårdsparti 472 Region Dalarna

Sjukvårdspartiet Gävleborg 249 Region Gävleborg

Bevara akutsjukhusen 1355 Region Jönköping

Sjukvårdspartiet 193 Region Norrbotten

Vård för Pengarna 1122 Region Södermanland

Sjukvårdspartiet i Värmland 250 Region Värmland

Sjukvårdspartiet - Västernorrland 196 Region Västernorrland

Demokraterna 1297 Region Västra Götaland

Ronnebypartiet 183 Ronneby

Salas bästa 973 Sala

Rönningepartiet 1080 Salem

Sigtunapartiet Samling för Sigtuna 9 Sigtuna

Österlenpartiet 422 Simrishamn

Sjöbopartiet 172 Sjöbo

SkurupsPartiet 1285 Skurup

Kommunens Väl 502 Skurup

Västra Initiativet 1002 Sollefteå

Sollentunapartiet 46 Sollentuna

Stenungsundspartiet 1323 Stenungsund

Storforsdemokraterna 1402 Storfors

Kommunlistan 742 Storuman

Strängnäspartiet 176 Strängnäs

Rättvis Demokrati 473 Strömsund

Hela Sunne 1113 Sunne

BARAPARTIET 1310 Svedala

Älska Svedala 1379 Svedala

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Svenljunga

Sjukvårdspartiet i Värmland 250 Säffle

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Söderköping

Realistpartiet 1151 Södertälje

SoL-partiet Sölvesborg och Lister 1257 Sölvesborg

Timråpartiet 1322 Timrå

Tingsrydsalternativet 1133 Tingsryd

TJÖRNPARTIET 1196 Tjörn

Medborgerlig Samling 1296 Torsås

Söderslättspartiet 1006 Trelleborg

Uddevallapartiet 1076 Uddevalla

Nya Ulricehamn 1157 Ulricehamn



Demokratiska Sekulära Socialister 

Arbetarpartiet 1180 Umeå

Väsbys Bästa 1154 Upplands Väsby

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Uppvidinge

Konsensus - För Vadstenas Bästa 1258 Vadstena

EMPA(R)TIET 1333 Vaggeryd

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Valdemarsvik

Nybyggarpartiet 984 Valdemarsvik

Kommunpartiet - Vansbro 990 Vansbro

Landsbygdspartiet Oberoende 1011 Vansbro

Hela Vara kommuns bästa 1342 Vara

Waxholmspartiet - borgerligt alternativ 1116 Vaxholm

Vetlanda framåtanda 993 Vetlanda

Politiskt Alternativ 983 Vilhelmina

Vingåkerspartiet - VTL 301 Vingåker

Medborgarpartiet 505 Vänersborg

Socialisterna-Välfärdspartiet 977 Västervik

Westerwikspartiet 27 Västervik

Tomas Lindström 1401 Åmål

Vår Framtids politiska utskott 1166 Ånge

Västjämtlands Väl 982 Åre

Åselepartiet 185 Åsele

Kommunlistan 512 Älvdalen

Kommunens Väl 40 Älvkarleby

Sjukvårdspartiet 193 Älvsbyn

EngelholmsPartiet 986 Ängelholm

Ödeshögs Partiet 1049 Ödeshög

Örebropartiet 1152 Örebro

Roslagspartiet 465 Österåker

Lokalpartiet BoA 667 Östhammar

Mitt Göinge 1337 Östra Göinge

Sjukvårdspartiet 193 Övertorneå

Partiett 1377 Övertorneå

Övertorneås Fria Alternativ 1068 Övertorneå
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Från: Brev: Val ValAdm <valadm@val.se> 
Skickat: den 21 februari 2022 10:30 
Till: Brev: Val ValAdm 
Ämne: Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V 
Bifogade filer: Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_6V.pdf; Bilaga 1, 2022_6V, Lista 

över partier som har rätt att begära utläggning.xlsx 
 
Hej, 
 
Vänligen se bifogade filer. 
 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Valmaterial som ska destrueras 

 2018 års beställningar av valmaterial 

 Ny mailadress för frågor om valmaterial 

 Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder 

 Information om lokala och regionala partier med rätt att begära utläggning 

 Utloggning vid inaktivitet i Valid 

 
 

Med vänliga hälsningar 
Valmyndigheten 
 
 

 
Sofie Wadström 
Kommunsamordnare, Valhandläggare 
 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 42 
 
www.val.se 

 

http://www.val.se/


 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 1(2) 

 Datum Utgåva  

 2022-02-21 2022:6V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Valmaterial som ska destrueras 

 2018 års beställningar av valmaterial 

 Ny mailadress för frågor om valmaterial 

 Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder 

 Information om lokala och regionala partier med rätt att begära utläggning 

 Utloggning vid inaktivitet i Valid 

 

Valmaterial som ska destrueras 

Efter valet 2018 ombads ni att spara valmaterial utifall att det skulle bli extra val eller omval. 
Inför valen 2022 har vi dels uppdaterat vissa produkter och dels är vissa produkter 
producerade för ett visst val, vilket ofta framgår på produkten.  

Därför ska de gamla produkterna kastas innan leveransen med det nya materialet kommer. 
Säkerställ gärna att materialet destrueras på ett sådant sätt att det inte riskerar att bli 
tillgängligt för allmänheten. 

Ska destrueras: 

Vita partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt) 

Blåa partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt) 

Gula partivalsedlar – samtliga val (nytt typsnitt) 

Blanka valsedlar – samtliga val (nytt typsnitt) 

Budröstningssatser 2018 

Ytterkuvert för budröstning – 405 utgåva 4 (nytt enligt valförordning) 

Brevröstningssatser 2018 

Röda valkassar – samtliga (uppdaterad inför 2022 med förslutning) 

Häfte med vallagen (2018 och 2019) 

Affischer – samtliga varianter  

 
Angående omslag från tidigare val: De gamla omslagen som är kvar från tidigare val kan 
användas internt för transport av förtidsröster ifall de nya omslagen skulle ta slut. Det kan 
därför finnas en poäng med att spara de omslag från 2018/2019 som eventuellt finns kvar i 
lager. 

2018 års beställningar av valmaterial 

Om ni inte har 2018 års beställningar av valmaterial sparat i er kommun, kan ni kontakta 
valadm@val.se för att få del av de beställningar som gjordes vid detta val.  

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
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 Datum    

 2022-02-21    

    

  
 

Ny mailadress för frågor om valmaterial 

Om ni har frågor om valmaterial eller beställningen i Valid, ska ni i första hand kontakta oss 
på adressen valmaterial@val.se. Det är också den vi kommer använda för att kontakta er vid 
eventuella frågor om era beställningar.  

 

Få hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder 

Om det uppstår frågor kring hur Valmyndigheten tänkt vid framtagandet av 
beräkningsgrunderna och de rekommenderade antalen i Valid, så hänvisar vi i första hand till 
vår handbok. Där har vi i avsnitt 8.2 beskrivit hur vi tänkt kring respektive beräkningsgrund.  

 

Information om lokala och regionala partier med rätt att begära utläggning  

Bifogat till detta nyhetsbrev finns en lista vilka lokala partier som begärt att få sina 
partivalsedlar utlagda vid valen 2022.  Listan innehåller även de partier som inte begärt 
utläggning, vilket markeras med ”nej”.  

Leveransen av de lokala partiernas partivalsedlar sker direkt till er i kommunerna från 
tryckeriet. Har ett regionalt parti begärt utläggning, kommer samtliga kommuner i regionen 
att få deras partivalsedlar levererade.  

Samtliga riksdagspartier och Feministiskt initiativ har också begärt utläggning av valsedlar. 
Utläggningen gäller i samtliga val- och röstningslokaler i hela landet, även i de kommuner 
där partierna eventuellt inte har mandat. Observera att listan inte omfattar dessa partier. 

Meddela oss om något verkar felaktigt på valadm@val.se.  

 

Utloggning vid inaktivitet i Valid 

En inloggning i Valid avbryts av säkerhetsskäl vid inaktivitet efter 15 minuter. När ni matar 
in information eller siffror i ett fält så uppfattar systemet er som aktiva.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valmaterial@val.se
mailto:valadm@val.se


Från: Brev: Val ValAdm <valadm@val.se> 
Skickat: den 1 mars 2022 15:49 
Till: Brev: Val ValAdm 
Ämne: Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:7V 
Bifogade filer: Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_7V.pdf 
 
Hej, 
 
Bifogat finner ni Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:7V. 
 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Nya vägledande ställningstaganden 

 
 
Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

 
 

 
Sofie Wadström 
Kommunsamordnare, Valhandläggare 
 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 42 
 
www.val.se 

 

http://www.val.se/
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 Datum Utgåva  

 2022-03-01  2022:7V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev   

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Nya vägledande ställningstaganden 

 

Nya vägledande ställningstaganden 

Valmyndigheten har beslutat om nya och uppdaterade ställningstaganden. Dessa finns 
publicerade på Valcentralen. Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse 
för myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Ställningstagandena är vägledande för 
valadministrationen. 

Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare, rösträknare m.fl. 

Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. 
Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. Valnämnden och länsstyrelsen 
bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas vid såväl rekrytering som vid 
genomförande av val. Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna 
om objektivitet. Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör arbeta 
som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val 
kandidaturen avser.  

Ställningstagande om värdeneutrala lokaler och förbud mot propaganda  

Valmyndigheten har kompletterat tidigare beslutat ställningstagande om värdeneutrala 
lokaler med skrivningar om förbud mot propaganda. Det är inte möjligt för valnämnden att i 
principbeslut precisera exakt hur stort utrymme som ska omfattas av förbudet mot 
propaganda. Valmyndigheten tar i ställningstagandet upp klädsel eller utrustning som är 
partipolitisk samt den grundlagsskyddade rätten att bära religiös klädsel på och intill ett 
röstmottagningsställe.  

Övriga ställningstaganden 

Valmyndigheten har med anledning av ny lagstiftning även uppdaterat ställningstagande om 
röstmottagares utbildning, om avskärmning av platsen för valsedlar och om valsedlarnas 
ordning i valsedelsställen.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valadm@val.se


Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

Ki2: Regler för inköp i kommunkoncernen 

 

Vänsterpartiet har föreslagit en förändring av Policy för inköp i kommunkoncernen. Vi menar att 

denna policyförändring skulle innebära att reglerna för inköp behöver omarbetas och i konsekvens 

med detta föreslår vi att ärendet i första hand återremitteras och i andra hand att förslaget avslås. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta: 

- Att (i första hand) återremittera förslaget för ny beredning i enlighet med den förändring 

som Vänsterpartiet har föreslagit i ärendet om Policy för inköp i kommunkoncernen 

 

- Att (i andra hand, om återremissyrkandet faller) avslå förslaget till Regler för inköp i 

kommunkoncernen 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr KS 2021-00683 1.2.2.1 

Regler för inköp i Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Regler för inköp i Kommunkoncernen fastställs.  
 
I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande.    

Sammanfattning av ärendet 

Reglerna inköp i Kommunkoncernen har setts över. Reglerna har varit på 
remiss hos samtliga nämnder och bolag där majoriteten varit positiva eller valt 
att avstå från att yttra sig. Fem nämnder, Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden, samt tre bolag, AB Bostäder, 
Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB, har avstyrkt reglerna.      

Beslutsunderlag 

1. Regler för inköp i Kommunkoncernen 

2. Remissammanställning   

Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit Kommunstyrelsen 
besluta: Regler för inköp i Kommunkoncernen fastställs. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:  

- Att (i första hand) återremittera förslaget för ny beredning i enlighet med 
den förändring som Vänsterpartiet har föreslagit i ärendet om Policy för 
inköp i kommunkoncernen 

- Att (i andra hand, om återremissyrkandet faller) avslå förslaget till Regler för 
inköp i kommunkoncernen, se bilaga. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-21 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Ärendet ska avgöras idag. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt 
återremissyrkande. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag 
och dels till Stefan Lindborgs (V) yrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 



Från: melissa.lennartsson@boras.se 
Skickat: den 8 mars 2022 12:13 
Till: Upphandling; Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; Förskolenämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljöförvaltningen Diarium; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Stadsrevisionen Diarium; Tekniska 
nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Överförmyndarnämnden Diarium; Valnämnden; AB Bostäder i Borås; 
info@toarpshus.se; info@sandhultsbostader.se; Borås Djurpark AB; 
Borås Energi och Miljö AB; Borås Parkerings AB; 
info@textilefashioncenter.se; BoråsBorås TME AB; Stadshuset Diarium; 
Fristadbostäder AB; Industribyggnader i Borås AB; info@boras-ink.se; 
Viskaforshem AB; Borås Elnät AB 

Ämne: Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21  § 81 Regler för inköp i 
Kommunkoncernen 

Bifogade filer: Beslut-202100683-KS-§ 81.pdf; 220221 Ki2 Alt förslag V Regler för 
inköp i kommunkoncernen.pdf; Regler för inköp i 
kommunkoncernen.pdf; Skrivelse kommunstyrelsen.pdf; 
Remissammanställning.pdf 

 

Översänder Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21  § 81 Regler för inköp i Kommunkoncernen. 

  

Enligt uppdrag, 

  

Melissa Lennartsson 
Administratör 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Borås Stad – Stadsledningskansliet 

Kungsgatan 55, Borås 

033-35 70 75 

boras.se 
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
 Dokumentet gäller till och med: 2025
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Regler för inköp i Kommunkoncernen
Reglerna omfattar Kommunkoncernens alla nämnder och bolag samt de föreningar och 
stiftelser där Kommunkoncernen är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. Nedan 
innefattas alla dessa i ordet ”Kommunkoncernen”.

Reglerna gäller, utöver Kommunkoncernens ”Policy för inköp i Kommunkoncernen” lagen 
om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen 
om valfrihetssystem (LOV), för alla Kommunkoncernens upphandlingar och inköp av varor, 
tjänster och entreprenader.

Kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta vara på vinster av samordning. 
Kommunkoncernens gemensamma bästa har företräde framför en enskild verksamhets intresse. 

Vid upphandlingar som görs av Kommunkoncernen ska det särskilt beaktas om behovet kan 
uppfyllas av kompetens inom koncernen.

Upphandling

Upphandlingens principer
Kommunkoncernen ska i sina upphandlingar följa de grundläggande upphandlingsprinciperna.

• Principen om icke-diskriminering är ett förbud mot diskriminering av leverantörer 
på grund av nationalitet (som exempelvis medborgarskap, etablerings- eller 
verksamhetsland).

• Principen om likabehandling innebär att samtliga leverantörer ska behandlas lika 
och ges samma förutsättningar. 

• Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har 
utfärdats av en myndighet inom en medlemsstat ska gälla även i övriga EU- och 
EES-länder.

• Principen om öppenhet innebär att en upphandling ska präglas av förutsägbarhet 
och transparens.

• Principen om proportionalitet innebär att kraven som ställs i 
upphandlingsdokumenten måste vara rimliga i förhållande till det som ska 
upphandlas. Kraven ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med 
upphandlingen.

Samordnad upphandling
Samordnad upphandling innefattar samtliga delar av Kommunkoncernen och ska ske när det 
finns gemensamma intressen. De ska utföras av Koncerninköp i samarbete av den mest lämpliga 
kompetensen i verksamheterna för de aktuella varorna eller tjänsterna. Kommunkoncernens 
verksamheter ska inte i egen regi upphandla varor eller tjänster som finns i övergripande 
samordnat avtal. Ingångna avtal ska användas, och avrop ska ske enligt avtal. Om samordnat 
avtal saknas ska verksamheten väcka frågan hos Koncerninköp.

Om verksamheterna sedan tidigare har egna avtal på ett område där det finns ett samordnat 
avtal, ska verksamheterna så snart som möjligt frånträda det egna avtalet till förmån för det 
samordnade avtalet.



4 Borås Stad  |   Regler för inköp i Kommunkoncernen

Samordnad upphandling är avgörande för att nå bästa möjliga villkor och en enad krav-
ställning, samt minska administrativa kostnader. Varje verksamhet har ansvar för att se 
till Kommunkoncernens gemensamma bästa vid inköp och upphandling. I detta ligger 
bland annat att medverka till att utveckla samordnad upphandling och att aktivt delta i att 
säkerställa kraven för upphandlingen.

Verksamhetsspecifika upphandlingar
Verksamhetsspecifik upphandling ska ske där det finns behov hos en eller flera av Kommun-
koncernens verksamheter. Upphandlingen ska genomföras av Koncerninköp eller någon av 
de deltagande verksamheterna.

Genomförs upphandlingen av någon av verksamheterna ansvarar de för kontroll av behov, 
upphandling, avtalsteckning och uppföljning. Vid verksamhetsspecifika upphandlingar ska 
den initierande verksamheten alltid undersöka om fler verksamheter har samma behov och i 
så fall göra dem delaktiga i upphandlingen.

Saknas kompetens ska Koncerninköp anlitas. 

Direktupphandling
Direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som får användas om värdet på inköpet 
understiger direktupphandlingsgränsen. Som direktupphandling betraktas aldrig köp som 
sker från ett ramavtal, detta kallas istället för avrop. Direktupphandling förutsätter således att 
det inte finns några upphandlade avtal för den aktuella varan, tjänsten eller entreprenaden.

Vid direktupphandling ska alltid konkurrensen på marknaden tas tillvara. Direktupphandlingar 
ska dokumenteras. Direktupphandlingar under 100 000 SEK behöver dock inte dokumenteras 
eller konkurrensutsättas, utan inköp kan göras direkt av den lämpligaste leverantören. 

Alla direktupphandlingar som har ett värde som överstiger 100 000 SEK ska göras i 
Kommunkoncernens direktupphandlingsmodul. Uppgår värdet till mellan 100 000 SEK och 
gällande direktupphandlingsgräns kan konkurrensutsättning ske genom direktinformering 
till minst tre företag som kan leverera det efterfrågade. Om verksamheten inte känner till 
minst tre företag som kan leverera det efterfrågade ska direktupphandlingen annonseras.  

Det sammanlagda värdet på direktupphandlingarna får inte överstiga tröskelvärdet för 
direktupphandling. Vid beräkning av direktupphandlingsvärdet ska all ersättning som kan 
komma att betalas enligt avtalet inkluderas, här ska även värdet för förlängningar och 
optioner ingå.

Det kan uppstå situationer som kräver avsteg från direktupphandlingsreglerna, t.ex. om endast 
en leverantör är aktuell. Sådana avsteg ska i förväg skriftligt rapporteras till Koncerninköp 
med motivering.

Samverkan
Upphandling kan ske i samverkan med andra upphandlande myndigheter och enheter, om 
det ger Kommunkoncernen fördelar i volym och effektivare upphandling, inte bara inom 
Kommunkoncernen utan även med andra kommuner och kommunala bolag, kommunförbund, 
landsting och statliga myndigheter.
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Köp från annan kommun
Vid köp av varor eller tjänster av en annan kommun finns vissa undantag från lagen om offentlig 
upphandling. Undantag måste prövas i varje enskilt fall. Saknar verksamheten kompetens för 
prövningen ska jurist på Stadsledningskansliet tillfrågas.

E-handel
Inriktningen ska vara att använda Kommunkoncernens e-handel i alla avtal där det anses 
lämpligt. Koncerninköp avgör i vilka avtal e-handel ska användas. För de avtal som finns i 
Kommunkoncernens e-handel ska inköp genomföras via e-handeln i enlighet med avtalet.

Logistik
Inriktningen ska vara att använda Kommunkoncernens samordnade varudistribution i alla 
avtal där det anses lämpligt. Koncerninköp avgör i vilka avtal samordnad varudistribution 
ska användas. För de avtal där Kommunkoncernens samordnade varudistribution används 
ska transporter genomföras via den samordnade varudistributionen i enlighet med avtalet.

Förhållningssätt
Affärsetik
Kommunkoncernen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska vara saklig och opartisk. 
Tjänstepersoner och förtroendevalda får inte misstänkas för ovidkommande hänsyn eller intressen 
i sitt arbete. Upphandling är särskilt integritetskänsligt, och ansvariga måste uppträda därefter. 
Alla försök till otillåten påverkan ska anmälas till närmaste chef eller övrig arbetsledning.

Förtroendevalda och anställda med intressen i leverantörsföretag ska inte delta i upphandling 
där företaget kan komma att lämna anbud. En förtroendevald eller anställd som får en nära 
affärsrelation till en leverantör ska undvika att anlita samma leverantör privat.

Kommunkoncernen ska endast anlita seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det 
land där de är registrerade. Samma krav gäller underleverantörer. Kontroll att leverantören 
betalat skatter och avgifter ska ske såväl innan denne anlitas som under avtalstiden.

Hållbarhet
Miljöhänsyn
Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla Kommunkoncernens upphandlingar 
och inköp. Kommunkoncernen ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och 
systematiskt miljöarbete. Kommunkoncernen ska välja produkter och tjänster som med 
bibehållen funktion har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt.

Avtalen ska när det är lämpligt kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin 
energiförbrukning, sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier hanteras. 
Leverantören ansvarar för eventuella underleverantörer. 

Kommunkoncernen ska i upphandlingar beakta möjligheten att välja närodlade eller 
närproducerade varor där så är möjligt.

Social och etisk hänsyn
Kommunkoncernen ska beakta social, etisk och arbetsrättslig hänsyn samt tillgänglighet 
och jämställdhet vid offentlig upphandling. Avtalet ska kräva att leverantören följer ILO:s 
kärnkonventioner och FN:s barnkonvention.
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Kommunkoncernen ska i alla avtal ställa som villkor att leverantörens verksamhet följer 
lagar, regler och avtal i det land där leverantören verkar, inklusive arbetarskydd, arbetsmiljö 
och minimilön. Kommunkoncernen ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska 
fullgöra avtalet enligt angivna villkor om lön, semester och arbetstid som arbetstagarna ska 
tillförsäkras.

Kommunkoncernen ska sträva efter att möjliggöra för lokala anbudsgivare att delta i offentliga 
upphandlingar.

Kommunkoncernen ska i avtal gällande vård och omsorg tillförsäkra att leverantörens anställda 
har samma meddelarfrihet som anställda i Kommunkoncernen och att allmänheten har 
möjlighet till insyn i verksamheten. Villkor om meddelarfrihet och insyn kan ställas även 
i andra upphandlingar.

Ekonomisk hållbarhet
Kommunkoncernens inköp ska bidra till samhällsnytta genom att skattemedel används på 
bästa sätt. Inköpen ska uppfylla de politiska målen och beakta verksamheternas ekonomiska 
förutsättningar.

Vid upphandlingar som medför kostnader för energi, drift och underhåll ska utvärderingen 
grundas på livscykeln.

Fullmakter
Kommunkoncernens bolag ska ge generell fullmakt till Koncerninköp att fatta tilldelnings- 
och avbrytandebeslut och teckna avtal vid samordnad upphandling samt vid upphandlingar 
som genomförs av Koncerninköp där flera bolag och/eller förvaltningar deltar.

Kommunkoncernens bolag ska ge generell rättegångsfullmakt till Koncerninköp för att kunna 
hantera mål om överprövning av offentlig upphandling.

Tilldelningsbeslut
Koncerninköpschefen har delegation att fatta tilldelnings- och avbrytandebeslut vid samordnad 
upphandling samt vid upphandlingar som genomförs av Koncerninköp där flera bolag och/
eller nämnder deltar.

Vid verksamhetsspecifika upphandlingar, där ett bolag eller nämnd deltar, ska tilldelnings- 
och avbrytandebeslut fattas av nämnd/styrelse eller enligt delegation. 

Vid verksamhetsspecifik upphandling, där flera bolag och/eller nämnder deltar, som inte 
genomförs av Koncerninköp ska tilldelnings- och avbrytandebeslut fattas av parterna var för 
sig eller av den part som företräder de övriga upphandlande myndigheterna och enheterna, 
med stöd av fullmakt.

Avtal
Inriktningen ska vara att i största möjliga utsträckning teckna ramavtal för såväl varor, tjänster 
och entreprenader.

Avtal avser ett specifikt köp och när köpet är genomfört avslutas avtalsrelationen eftersom 
dessa ofta används vid enstaka köp som det inte finns återkommande behov av. Ramavtal 
fastställer villkoren för flera eventuella framtida köp under en given tidsperiod.
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Skyldighet att använda avtal
Kommunkoncernens verksamheter är skyldiga att känna till och nyttja de samordnade avtal 
som finns.

Avtalstecknare
Upphandlingschefen har vid samordnade upphandlingar samt vid upphandlingar som genomförs 
av Koncerninköp där flera bolag och/eller nämnder deltar delegation att underteckna avtal, 
besluta om förändringar samt att godkänna överlåtelse till ny leverantör vid företagsövertagande.

Vid verksamhetsspecifika upphandlingar, där ett bolag eller nämnd deltar, ska avtal undertecknas 
av nämnd/styrelse eller enligt delegation. 

Vid verksamhetsspecifik upphandling, där flera bolag och/eller nämnder deltar, som inte 
genomförs av Koncerninköp ska avtal undertecknas av parterna var för sig eller av den part 
som företräder de övriga upphandlande myndigheterna och enheterna, med stöd av fullmakt.

Registrering och förvaring
Alla upphandlade avtal inklusive direktupphandlingsavtal som görs av Kommunkoncernens 
verksamheter ska skickas till Koncerninköp, för registrering i Kommunkoncernens centrala 
avtalsdatabas

Avtalstrohet 
Avtalstrohet innebär att beställare i Kommunkoncernen ska köpa avtalade produkter, tjänster 
och entreprenader från de leverantörer som Kommunkoncernen har upphandlade avtal med. 
Avtalstroheten mäts i Kommunkoncernens inköpsanalyssystem.

Kommunkoncernens verksamheter ska ständigt arbeta med att öka sin avtalstrohet. 
Avtalstroheten för respektive verksamhet ska lägst vara 90 %. Koncerninköp ska varje år 
redovisa Kommunkoncernens avtalstrohet till Kommunstyrelsen.

Uppföljning och kontroll
Avtalet ska innehålla sanktionsklausuler och ge Kommunkoncernen rätt att häva avtalet 
vid en allvarlig brist i att uppfylla de krav Kommunkoncernen ställer. Leverantör svarar för 
eventuella underleverantörer som för sig själv.

Kommunkoncernen ska kontinuerligt kontrollera såväl leverantörer som varor, tjänster och 
entreprenader. Kommunkoncernen kan anlita oberoende kontrollant eller myndighet för 
kontroll. Kommunkoncernen ska ha rätt att ta del av de uppgifter som krävs för att se om 
lagar och avtal följs.

I samordnade avtal ansvarar Koncerninköp för uppföljningens genomförande. Uppföljningen 
ska ske i samverkan mellan Koncerninköp och lämplig kompetens hos Kommunkoncernens 
verksamheter.

I verksamhetsspecifika avtal ansvarar verksamheten för uppföljningen. 

Alla verksamheter har ett ansvar att kontinuerligt lämna konstruktiva synpunkter och 
förbättringsförslag till Koncerninköp för att påverka ingångna samordnade avtal.
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Verksamheternas inköpsarbete

Verksamheternas inköpsrutiner
Nämnder och bolag ska upprätta skriftliga inköpsrutiner som är specifika för varje verksamhet. 
Dessa ska följa policy och regler för inköp i Kommunkoncernen. Rutinen ska skickas till 
Koncerninköp för att skapa en samlad bild av koncernens inköpsarbete. Om förändringar i 
rutinen görs ska det skickas till Koncerninköp. 

Effektmål och konsekvensanalys
Varje nämnd och bolag ska utgå från verksamhetens effektmål i de upphandlingar verksamheten 
deltar i. Utifrån sina effektmål ska verksamheten, inför upphandlingen, göra en analys av 
konsekvenserna som kan uppkomma med anledning av ställda krav.

Inköpssamordnare 
Varje nämnd och bolag ska ha minst en Inköpssamordnare som ska vara verksamhetens första 
kontaktyta i frågor gällande inköp och upphandling. Inköpssamordnaren ska ha en fördjupad 
kunskap om avtal i verksamheten och vara informationsspridare inom verksamheten samt 
gentemot Koncerninköp.

Koncerninköpsrådet
Alla förvaltningschefer och samtliga VD:ar i Kommunkoncernens bolag ska ingå i Koncern-
inköpsrådet. 

Ansvar
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska strategiskt styra den koncernövergripande inköpsverksamheten.

Nämnder och bolagsstyrelser
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att regler för inköp i Kommunkoncernen och 
ingångna avtal följs, kontroll av att leveranser sker till avtalade villkor samt att beloppsgränser 
kopplade till upphandling inte överskrids. Kommunkoncernens nämnder och bolag ska arbeta 
för att realisera de värden som skapas i ingångna avtal.

Koncerninköp 
Koncerninköp ska strategiskt driva inköpsfrågorna i Kommunkoncernen och avgör vilka 
intressen som ska upphandlas genom samordnad upphandling samt i vilka avtal e-handel, 
samordnad varudistribution och strategisk uppföljning ska användas. Koncerninköp ska vara 
Kommunkoncernens kompetenscentrum gällande inköpsfrågor.

Avgränsning
Reglerna omfattar inte köp eller arrende av fast egendom, eller hyra av lokal. 
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Regler för inköp i Kommunkoncernen 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Arbetslivsnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Fritids- och folkhälsonämndens samlade uppfattning om Regler för inköp i 

Kommunkoncernen är positiv. 

Att inköp till staden görs på ett regelmässigt och korrekt sätt är väsentligt för 

invånarnas tilltro till politiker och tjänstemän. Då krävs regler och rutiner för 

hur dessa inköp ska göras och som dessutom visar vilka lagar som måste följas. 

Fritids- och folkhälsonämnden vill poängtera vikten av att Koncerninköp även 

fungerar som en informationsspridare av bland annat nya lagar och regler samt 

som en kompetenspartner vid verksamhetsspecifika upphandlingar. 

Förskolenämnden 

Avstyrker förslaget. 

Förskolenämnden ser vikten i att förslag till regler för inköp i 

Kommunkoncernen har tagits fram då det är av största vikt att upphandlingar 

och inköp i offentlig förvaltning går till på rätt sätt. Förskolenämnden ser vidare 

att förslaget överlag är bra och att det inte skiljer sig särskilt mycket från dagens 

Regler för koncerninköp, som då kommer att ersättas av det nya förslaget. 

Förskolenämnden har dock en del synpunkter samt förslag på ändringar som 

nämnden vill att Kommunstyrelsen beaktar i vidare handläggning av ärendet. 

Särskild hänsyn ska tas till Internationella arbetsorganisationen, ILO om 

mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Detta ser 

Förskolenämnden som viktigt. ILO:s kärnkonventioner utgör en 

minimistandard för arbetsvillkor. Kärnkonventionerna är åtta stycken och lyfter 

två konventioner inom respektive område: barnarbete, diskriminering, 

tvångsarbete och förenings- och organisationsfrihet1. Reglerna lyfter att avtal 

ska kräva att leverantören följer ILO:s kärnkonventioner. Förskolenämnden vill 
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dock framföra att där det är möjligt bör även barnkonventionen inte bara tas 

hänsyn till, utan även inkluderas i övriga delar i arbetet med upphandling eller 

inköp. 

Under rubriken Inköpssamordnare står i förslag till regler att ”Varje förvaltning 

och bolag ska ha minst en Inköpssamordnare som ska vara verksamhetens 

första kontaktyta i frågor gällande inköp och upphandling. Inköpssamordnaren 

ska ha en fördjupad kunskap om avtal i verksamheten och vara 

informationsspridare inom verksamheten samt gentemot Koncerninköp.” 

Denna skrivning är ny och finns inte i idag gällande Regler för koncerninköp. 

Förskolenämnden vill här föreslå att rubriken byts till Kontaktperson för inköp, 

med motiveringen att förvaltningen inte har möjlighet att ha en samordnande 

person med fördjupad kunskap om avtal eller expertkunskap inom 

upphandlings och inköpsfrågor. För dessa frågor använder förvaltningen 

koncerininköp vilket nämnden även finansierar koncerninköp för. 

Under rubriken Verksamheternas inköpsregler står i förslag till regler att 

”Förvaltningar och bolag ska upprätta skriftliga inköpsregler som är specifika 

för varje verksamhet. Dessa ska följa policy och regler för inköp i 

Kommunkoncernen. Reglerna ska skickas till Koncerninköp för att skapa en 

samlad bild av koncernens inköpsarbete. Om förändringar i reglerna görs ska 

det skickas till Koncerninköp.” Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument är 

regler ska-krav. Vidare beskriver förslag till Borås Stads nya riktlinjer för 

styrdokument som är ute på remiss nu att dokumenten ska vara ”Så få som 

möjligt för att enkelt kunna överblicka och tillföra värde”. I nytt förslag till 

riktlinjer för styrdokument beskrivs även ”Vid arbetet med ett styrdokument 

ska man ta hänsyn till den styrning som finns på området, som lagar, 

föreskrifter och kommunala beslut. Man ska väga in och motivera varför ett 

styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokumentet på 

angränsande områden”2. Förskolenämnden föreslår att stycket om 

Verksamheterna inköpsregler tas bort. Förskolenämnden anser att regler för 

inköp inte kan beskrivas på annat sätt än de regler som föreslås gälla för 

kommunkoncernen. Det är sett till ovan skrivning i förslag till nya riktlinjer för 

styrdokument inte heller försvarbart att nämnden ska ta fram egna regler som 

kommer bli en kopia av de koncernövergripande, då det tydligt framgår att 

motiveringen till varför ett styrdokument ska tas fram i detta fall saknas samt att 

styrdokument ska vara så få som möjligt och enkla att överblicka samt tillföra 

ett värde. Om alla nämnder i Borås Stad tar fram egna inköpsregler som är 

kopior av förslag till regler för kommunkoncernen faller värdet i de regler som 

denna remiss berör. Vidare vill nämnden framföra att under rubriken Ansvar 

framgår tydligt att ”Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att regler för 

inköp i Kommunkoncernen och ingångna avtal följs, kontroll av att leveranser 

sker till avtalade villkor samt att beloppsgränser kopplade till upphandling inte 

överskrids. Kommunkoncernens nämnder och bolag ska arbeta för att realisera 

de värden som skapas i ingångna avtal.” Nämnden ser detta stycke som 

tillräckligt då det framgår att Kommunkoncernens regler ska följas. 



Borås Stad 
  Sida 

3(12) 

 

 

Är det så att Verksamheternas inköpsregler står för någon annan typ av 

dokument än vad som avses med regler enligt riktlinjer för styrdokument bör 

stycket skrivas om och formuleras på ett annat sätt. 

Under rubriken Verksamhetsspecifika upphandlingar står att ”Vid 

verksamhetsspecifika upphandlingar ska den initierande verksamheten alltid 

undersöka om fler verksamheter har samma behov och i så fall göra dem 

delaktiga i upphandlingen”. Förskolenämnden ser en problematik i att en 

enskild verksamhet skall inneha kunskap om hela Borås Stads 

upphandlingsbehov samt att den enskilda verksamheten skall försöka identifiera 

vilka verksamheter i Borås Stad som kan har likande behov vid samma tillfälle. 

Detta ansvar bör fortsatt finnas hos koncerninköp som får samla in kända 

behov av framtida upphandlingar och försöka anpassa dessa så att de görs 

samtidigt. 

Grundskolenämnden 

Avstyrker förslaget. 

Grundskolenämnden ser vikten i att förslag till regler för inköp i 

Kommunkoncernen har tagits fram då det är av största vikt att upphandlingar 

och inköp i offentlig förvaltning går till på rätt sätt. Grundskolenämnden har 

synpunkter till en fortsatt beredning av regler som nämnden vill att 

Kommunstyrelsen beaktar i fortsatt handläggning av ärendet. 

Under rubriken Inköpssamordnare står i förslag till regler att ”Varje förvaltning 

och bolag ska ha minst en Inköpssamordnare som ska vara verksamhetens 

första kontaktyta i frågor gällande inköp och upphandling. Inköpssamordnaren 

ska ha en fördjupad kunskap om avtal i verksamheten och vara 

informationsspridare inom verksamheten samt gentemot Koncerninköp.” 

Grundskolenämnden ser en problematik att ha en utsedd person samordnande 

för nämndens alla inköp, fördjupad kunskap om avtal samt expertkunskap 

inom upphandling och inköpsfrågor. Denna fördjupade kunskap behöver 

finnas på koncerninköp och respektive person med behov av stöd behöver 

kunna vända sig direkt till koncerninköp. Både vad gäller råd inom upphandling 

och inköpsfrågor men även utbildning och behörighet till 

direktupphandlingsmodulen. Grundskolenämnden har en bred verksamhet 

vilket även omöjliggör för en samordnande funktion att få en överblick över 

samtliga områden aktuella för inköpsrelaterade frågor; Läromedel, Möbler, 

livsmedel, kemikalier, IT-system, tjänster Elevhälsa etc. 

Nämnden har en kontaktperson för inköp som koncerninköp kan använda in i 

nämndens verksamhet. 

Under rubriken Verksamheternas inköpsregler står i förslag till regler att 

”Förvaltningar och bolag ska upprätta skriftliga inköpsregler som är specifika 

för varje verksamhet. Dessa ska följa policy och regler för inköp i 

Kommunkoncernen. Reglerna ska skickas till Koncerninköp för att skapa en 

samlad bild av koncernens inköpsarbete.” 



Borås Stad 
  Sida 

4(12) 

 

 

Grundskolenämnden avser följa de kommunövergripande reglerna för inköp 

vilket gör att behov saknas av eget dokument för regler.  

Under rubriken Verksamhetsspecifika upphandlingar står att ”Vid 

verksamhetsspecifika upphandlingar ska den initierande verksamheten alltid 

undersöka om fler verksamheter har samma behov och i så fall göra dem 

delaktiga i upphandlingen”. 

Grundskolenämnden ser en problematik i att en enskild verksamhet skall 

inneha kunskap om hela Borås stads upphandlingsbehov samt att den enskilda 

verksamheten skall försöka identifiera vilka verksamheter i Borås Stad som kan 

har likande behov vid samma tillfälle. Detta ansvar bör fortsatt finnas hos 

koncerninköp som får samla in kända behov av framtida upphandlingar och 

försöka anpassa dessa så att de görs samtidigt. 

Under rubriken Direktupphandling står att ”alla direktupphandlingar över 50 

000 kr ska göras i kommunkoncernens direktupphandlingsmodul.”  

Grundskolenämnden är positiv till att gränsen höjs till 50 000 kr gällande 

användning av direktupphandlingsmodulen och att inköp under denna gräns 

kan göras av lämplig leverantör. Utgångspunkten är fortsatt att leverantör skall 

vara lämplig ur gällande förhållningssätt (Affärsetisk, Miljöhänsyn, Social och 

Etisk hänsyn samt Ekonomisk hållbarhet).  

En förutsättning för detta är även att koncerninköp fortsatt arbetar för att 

underlätta för verksamheten vilka avtal som finns tillgängliga (te x 

avtalskatalogen). 

Under rubriken Logistik står att ”Inriktningen ska vara att använda 

kommunkoncernens samordnade varudistribution där det anses lämpligt.” 

Grundskolenämnden ser fortsatta problem gällande arbetsmiljö, kostnad och 

kvalité kopplade till den samordnande varudistributionen. Dels föreslår 

Grundskolenämnden en förändrad finansiering av den samordnande 

varudistributionen gällande att ta bort all form av Kick-back/provision i 

avtalsskrivandet med leverantör. Om leverantör anser att det finns en för dem 

minskad kostnad i form av leveranskedja genom att leverera till samordnad 

leverenspunkt kommer detta visa sig i avtalspris. All form av krav på 

provision/kick-back riskerar att hamna som ett tillägg på inköpspris. 

Det skulle även medföra en högre transparens vid jämförelse och utvärdering 

av avtal. I dagsläget finns den provision som krävs av leverantör pålagt på 

inköpspris dvs en indirekt finansiering görs via verksamheten. 

Grundskolenämnden föreslår även ett förtydligande om när det anses vara 

lämpligt att mellanlagra i den samordnande varudistributionscentralen (Material 

med lång hållbarhet, Färskvaror, Frysvaror, Material utan hållbarhet etc.).   

Slutligen finner nämnden det anmärkningsvärt att centralt reglera vilken 

befattningshavare som ska representera verksamheten på koncerninköpsrådet. 

Det torde vara lämpligt att varje verksamhet bedömer vilken befattningshavare 

som är mest lämplig att representera verksamheten vid dessa möten. Inom 
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nämndens ansvarsområde finns ett femtiotal strategiska processer som behöver 

samordnas inom stadens verksamhetsområde; det gäller såväl kärnprocesser 

som lednings- och styrningsprocesser och stödprocesser inom HR, ekonomi, 

IT, kvalitetsutveckling. Att välja ut ett av dessa områden och centralt styra att 

just inköpsfrågorna ska hanteras av VD och förvaltningschef menar nämnden 

inte är rimligt. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Avstyrker förslaget. 

Nämnden noterar att beloppsgränser för direktupphandling höjs, vilket i viss 

mån kommer att förenkla verksamheternas inköpsprocess. Målet att sträva efter 

att möjliggöra för lokala anbudsgivare att delta i upphandlingar kommer bidra 

till att gynna producenter i närområdet, vilket är i linje med visionen Omsorg 

om varandra och miljön. 

Nämnden konstaterar att de reviderade inköpsreglerna innebär flera 

ambitionshöjningar på området. Det gäller nyttjandet av e-handel, den 

samordnade varudistributionen och avtalstroheten med ett förtydligat krav. 

Nämnden finner det viktigt att den samordnande varudistributionen inte tillåts 

driva upp nämndernas och bolagens kostnader, varken direkt eller indirekt 

genom upphandlingsavtal, och att konstruktionen inte heller får försämra 

verksamheternas förutsättningar för mottagning av varuleveranserna. 

De nya inköpsreglerna kräver även att verksamheterna ska utgå från effektmål 

med konsekvensanalys vid upphandling, att de ska upprätta egna inköpsregler, 

att de ska inrätta funktionen Inköpssamordnare med fördjupade kunskaper 

inom området och att det vid verksamhetsspecifika upphandlingar ska göras 

behovsinventeringar även i andra nämnder och bolag. Nämnden ser att i och 

med att Koncerninköp ställer upp dessa krav i sina riktlinjer får det en direkt 

konsekvens att det skjuts över arbetsuppgifter till nämnderna och bolagen. 

Nämnden vill att Kommunstyrelsen tar i beaktande att dessa 

ambitionsökningar, och den ökade administration som följer av det, driver upp 

nämndernas och bolagens kostnader. Det är också viktigt att modellen för hur 

Koncerninköps verksamhet finansieras är transparent och tydlig eftersom det 

uppstår ett gränssnitt mellan det som finansieras genom kommunbidraget och 

det som finansieras genom de intäkter som uppstår när nämnderna och bolagen 

kan köpa tjänster av Koncerninköp för 750 kr per timma. Detta gränssnitt kan 

uppfattas som otydligt när det gäller de förväntningar som nämnderna och 

bolagen har rätt att ställa på de tjänster Koncerninköps ska tillhandahålla och de 

tjänster som nämnderna och bolagen förväntas köpa av Koncerninköp. Utöver 

detta är det av vikt att det råder transparens gällande de eventuella intäkter som 

kan uppstå i samband med olika upphandlingsavtalskonstruktioner eftersom 

sådana avtalsvillkor kan slå på de avropande verksamheterna i form av 

prisökningar. 

Slutligen finner nämnden det anmärkningsvärt att centralt reglera vilken 

befattningshavare som ska representera verksamheten på koncerninköpsrådet. 

Det torde vara lämpligt att varje verksamhet bedömer vilken befattningshavare 
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som är mest lämplig att representera verksamheten vid dessa möten. Inom 

nämndens ansvarsområde finns ett femtiotal strategiska processer som behöver 

samordnas inom stadens verksamhetsområde; det gäller såväl kärnprocesser 

som lednings- och styrningsprocesser och stödprocesser inom HR, ekonomi, 

IT, kvalitetsutveckling. Nämnden menar att det inte är rimligt att det på central 

nivå i staden väljs ut ett av dessa områden och styra att just inköpsfrågorna ska 

hanteras av VD och förvaltningschef. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Avstyrker förslaget. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att delar av förslaget är tydliga och 

relevanta och att några delar har klarlagts gentemot tidigare styrdokument. 

Dock behöver klargöranden inom flera områden göras. Det finns oklarheter i 

reglerna då Kommunkoncernen samverkar kring ramavtal med flera parter 

utom Kommunkoncernen, gällande direktupphandling då brukares behov styr 

inköp av tjänst, vid registrering och förvaring av upprättade avtal samt att det 

behövs en definition av vad avtalstrohet innebär. Eftersom det finns oklarheter 

kring detta och att denna typ av avtal är en stor och viktig del av Individ- och 

familjeomsorgsnämndens inköp är det önskvärt att reglerna omarbetas och 

förtydligas ytterligare. Därmed väljer nämnden att avstyrka förslaget gällande 

regler för inköp i Kommunkoncernen. 

Kulturnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget att ändra nivåerna för 

direktupphandling. 

Att inköp till staden görs på ett regelmässigt och korrekt sätt är väsentlig för 

invånarnas tilltro till politiker och tjänstemän. Då krävs regler och rutiner för 

hur dessa inköp ska göras och som dessutom visar vilka lagar som måste följas. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Lokalförsörjningsnämnden anser att reglerna för inköp i Kommunkoncernen är 

tydliga och lämnar utrymme för eventuella behov enskilda förvaltningar kan ha. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Servicenämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Servicenämnden är positiva och ser vikten av att Borås stad har dessa regler för 

inköp i kommunkoncernen och är ett nödvändigt styrdokument för 

kommunens arbete vid inköp. 
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Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Sociala omsorgsnämnden är positiv och ser betydelsen av att Borås stad har 

dessa regler för inköp i kommunkoncernen. Vidare är det ett nödvändigt 

styrdokument för kommunens arbete vid inköp.  

Stadsrevisionen 

Avstår från att yttra sig. 

Tekniska nämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Reglerna anger absoluta normer för alla upphandlingar och inköp av varor, 

tjänster och entreprenader i Kommunkoncernen. Reglerna är till för att styra 

beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för 

agerande. 

Tekniska nämnden är positiv till förslaget om regler för inköp i 

Kommunkoncernen. Det är bra att beloppsgränserna för direktupphandling har 

förändrats vilket underlättar för verksamheterna. Nämnden ser även positivt på 

att reglerna nu innehåller krav på avtalstrohet och uppföljning av densamma. 

Överlag är de nya reglerna tydliga och lättförståeliga. 

Valnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Valnämnden tillstyrker remissen och tycker att upprättat förslag till regler för 

inköp i kommunkoncernen är positivt. Nämnden kommer i det fortsatta arbetet 

att använda sig av reglerna för kommande upphandlingar inför allmänna valen 

2022. 

Vård- och äldrenämnden 

Avstyrker förslaget.  

Vård- och äldrenämnden anser att Koncerninköp ska bära det övergripande 

ansvaret för upphandlingar som rör kommunkoncernen, både vad gäller 

avstämning med andra förvaltningar vid verksamhetsspecifika upphandlingar, 

att kontrollera upphandlingars sammanlagda värde. 

I reglerna anges att det kan uppstå situationer som kräver avsteg från 

direktupphandlingsreglerna. Sådana avsteg ska i förväg skriftligt rapporteras till 

Koncerninköp med motivering, men Vård- och äldrenämnden anser att 

Koncerninköp även bör ge klartecken om motiveringen är tillräcklig och att 

avsteg från direktupphandling är godkända. 

Vård- och äldrenämnden anser att det behöver förtydligas vad som menas med 

att Koncerninköp avgör i vilka avtal e-handel ska användas. Vård- och 

äldrenämnden anser också att det behöver förtydligas vad som menas med att 

Koncerninköp avgör i vilka avtal samordnad varudistribution ska användas. 

Vård- och äldrenämnden anser att det vid upphandling bör övervägas om krav 

ska ställas på leveranssäkerhet även i händelse av kris, eftersom verksamheterna 
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är beroende av leveranser även under samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. 

I mindre upphandlingar, till exempel direktupphandlingar, är det inte hanterbart 

att avtalen ska kräva att leverantören har och följer rutiner för att minska sin 

energiförbrukning, sitt avfall och sina utsläpp, och för hur eventuella kemikalier 

hanteras. Vård- och äldrenämnden anser vidare att det strider mot 

likabehandlingsprincipen, att Kommunkoncernen ska sträva efter att möjliggöra 

för lokala anbudsgivare att delta i offentliga upphandlingar. 

I regler för inköp anges att alla avtal ska skickas till Koncerninköp för 

registrering i avtalskatalogen. Vård- och äldrenämnden anser dock att det är 

otydligt om det endast gäller avtal som löper under en viss tid. Vård- och 

äldrenämnden anser också att det behöver förtydligas vad som menas med att 

avtal avser ett specifikt köp och när köpet är genomfört avslutas 

avtalsrelationen. 

Vård-och äldrenämnden anser att det endast ska finnas centralt framtagna och 

beslutade regler för inköp, som Koncerninköp ansvarar för. Risken finns annars 

att Borås Stads olika nämnder och bolag har olika regler som säger emot 

varandra. Likaså anser Vård- och äldrenämnden att det är otydligt vad som 

gäller kring dokumenthanteringen i upphandlingar. I regler för inköp bör anges 

att handlingar i upphandlingsprocessen ska hanteras i enlighet med beslutad 

dokumenthanteringsplan. 

Överförmyndarnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Bolag och Råd 

 

AB Bostäder 

Avstyrker förslaget. 

Bostäder i Borås är och bedrivs som ett aktiebolag som lyder under flera lagrum 

såsom aktiebolagslagen (2005:551), kommunallagen (2017:725) och lag 

(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag. Till skillnad mot 

stadens förvaltningar innebär detta att Bostäder bland annat ska bedriva 

verksamheten enligt affärsmässiga principer. Därmed gör vi avsteg från 

kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet att driva verksamheten 

i vinstsyfte. 

Vi ska bedriva vårt bolag efter samma principer som motsvarande privata 

företag. Det innebär bland annat att vi måste göra genomarbetade bedömningar 

av lönsamhet och vad som är bäst för Bostäder, både på lång och kort sikt. 

Bostäders ekonomi är tydligt avgränsad från stadens och ska drivas utan 

ägartillskott eller insatser från skattekollektivet. Vår affärsmässighet och vår 

möjlighet att påverka vår ekonomi sker till stor del genom våra inköp och 

upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.  
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Vi har, förutom att genomföra upphandlingar i egen regi, också en möjlighet att 

nyttja ramavtal som upphandlats genom andra. Exempel är inköpscentraler 

såsom Koncerninköp, Husbyggnadsvarors förening (HBV) och Adda.  

I förarbetena till LOU beskrivs att upphandlande myndighet har rätt att nyttja 

de ramavtal som inköpscentralen har ingått, men att det inte finns någon 

skyldighet att nyttja avtalen. Likaså står följande att läsa: …upphandlande 

myndigheter och enheter ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv är fria att själva 

avgöra när och på vilket sätt en inköpscentral ska anlitas. 

Som ett aktiebolag följer också att Bostäder i Borås är en egen juridisk person. 

Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) är därför Bostäder en egen 

upphandlande myndighet. Vi är därmed inte förenad med Borås Stads 

förvaltningar eller andra bolag. 

Bostäder reserverar sig emot skrivningen om direktupphandling. LOU ger 

genom direktupphandling möjlighet att förenkla inköp av mindre värde och 

skapar dynamik, för både beställare och leverantör. Skrivningen i föreslagna 

regler går helt emot lagstiftarens intentioner. Istället försvåras det som lagen vill 

göra enklare. Värdet av direktupphandlingar inte ska sammanblandas med 

samtliga Borås Stads förvaltningar och bolag. De ska hållas separerade. 

Bostäder är en egen upphandlande myndighet och direktupphandlingsgränsen 

avser vårt bolag, inte hela Kommunkoncernen. 

Bostäder reserverar sig emot och menar att en samordnad upphandling med en 

enad kravställning för alla stadens 14 kommunala bolag och 16 förvaltningar, 

inte per automatik innebär bästa möjliga villkor, fördelar i volym, effektivare 

upphandlingar eller minskade administrativa kostnader såsom reglerna påstår. 

För att vi på Bostäder ska kunna utföra vårt uppdrag enligt lagar, regler och 

ägardirektiv anser vi att Reglerna för inköp i Kommunkoncernen inte är 

tillämpliga. Bostäder i Borås reserverar sig emot den ensamrätt och mandat som 

Koncerninköp, genom reglerna, anser sig besitta gällande bland annat att 

strategiskt driva inköpsfrågor i Kommunkoncernen, avgöra vilka intressen som 

ska upphandlas, hur uppföljning ska användas och vilka avtal Bostäder ska vara 

tvingade att använda. 

Kunskap och kompetens om LOU, Bostäders specifika behov och krav finns i 

vårt bolag. Det gör att Bostäder måste ha mandat att besluta att avstå ett 

samordnat avtal som inte gynnar oss. Att per automatik bli skyldiga att nyttja ett 

avtal anser vi är felaktigt. 

Likaså ifrågasätts Koncerninköps provision som de erhåller genom samordnade 

avtal. Både genom den provision som leverantörerna betalar årsvis till 

Koncerninköp på den totala mängd som Kommunkoncernen har handlat för 

samt den årliga avgift som Bostäder betalar för drift av Koncerninköp. Vid 

ökade inköpsvolymer som samordnade avtal innebär, blir det också en direkt 

ökad ekonomisk vinst för Koncerninköp. Den vinstdrivande faktorn som 

Koncerninköp har är ifrågasättningsbar. 
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Reglerna tar inte hänsyn till skillnader mellan förvaltning och bolag. De är 

anpassade efter stadens förvaltningar. Koncerninköp rekommenderas att 

påbörja en konstruktiv och öppen dialog med bolagen, där samverkansformer 

diskuteras i samråd med hänsyn till lagar, regelverk och uppdrag som gäller för 

vår typ av verksamhet. Det är för Kommunkoncernens bästa. 

Borås Stads tåg med tillitsresan tuffar på med full fart. Vi på Bostäder menar att 

Kommunstyrelsen måste ge oss på Bostäder tillit och förtroende att ansvara för 

våra inköp och upphandlingar. Det är direkt styrt till vår ekonomi, vårt uppdrag 

som allmännyttigt bostadsbolag och aktiebolag. Bostäders medarbetare, 

ledningsgrupp och styrelse har förmåga och kompetens att fatta beslut vad som 

är bäst på Bostäder. Vi har ingen prestige i vilka avtal vi nyttjar – vi väljer alltid 

det som är det bästa för Bostäder. 

AB Sandhultsbostäder 

Inget yttrande. 

AB Toarpshus 

Inget yttrande. 

Akademiplatsen AB 

Tillstyrker förslaget. 

Borås Djurpark AB 

Inget yttrande. 

Borås Elnät AB 

Inget yttrande. 

Borås Energi och Miljö AB 

Avstyrker förslaget. 

Förslaget tar inte fullt ut hänsyn till verksamhetens specifika behov och krav, då 

beslutet att upphandla koncerngemensamt enligt förslaget fattas hos 

Koncerninköp. Kunskapen om BEM:s specifika behov och krav besitter inte 

Koncerninköp, vilket medför att beslutet behöver tas i samråd med BEM, där 

BEM måste ha mandat att besluta om att avstå ett koncerngemensamt 

upphandlat avtal. Kommunkoncernens gemensamma bästa är inte per 

automatik samordnad upphandling. 

Regler och riktlinjer för direktupphandling ska fattas av BEM, i enlighet med 7§ 

19 kap LUF: Den upphandlande enheten ska besluta riktlinjer för användning 

av direktupphandling. 

Dokumentet hänvisar i flera fall till Borås Stads interna IT-system, bland annat 

för direktupphandlingar och beställningar. Då BEM inte har tillgång till dessa, 

samt har egna fristående system kopplade till verksamheten, kommer de egna 

systemen att användas. 

Reglerna tar främst sikte på Borås Stads förvaltningar. För tydliga, anpassade 

och tillämpbara regler bör ett separat regelverk för bolagen arbetas fram i 

samråd med bolagen. En öppen och konstruktiv dialog mellan Koncerninköp 
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och bolagen avseende lämpligt regelverk, där hänsyn tas till verksamheternas 

specifika behov, är för kommunkoncernens gemensamma bästa. 

Borås Kommuns Parkerings AB 

Tillstyrker förslaget. 

BoråsBorås TME AB 

Tillstyrker förslaget. 

Eolus 6 AB 

Inget yttrande. 

Fristadbostäder AB 

Avstyrker förslaget. 

Reglerna verkar enbart skrivna ur ett förvaltningsperspektiv och 

bolagsperspektivet är antingen bortglömt eller saknas på grund av 

kunskapslucka. Dokumentet uppvisar en detaljstyrning när den är som allra 

skadligast. Vi har fått lära oss att det finns åtta vägledande principer för att styra 

och leda med tillit och detaljstyrningen i det här fallet går stick i stäv med 

samtliga av dessa åtta principer. Vi tror att det är medborgarna (och våra 

kunder) som i sista ändan blir de stora förlorarna om tankesättet i dessa regler 

förs in.  

För oss som medlemmar och aktieägare i en betydligt större 

inköpsorganisation, som enbart jobbar med våra branschspecifika 

upphandlingar (HBV), så blir regler som inte tar denna hänsyn till ekonomiskt 

vansinne för både ägare, bolag och medborgare. Ingen tjänar på att det köps in 

dyrare och sämre varor eller att kommunala resurser slösas på att försöka 

upphandla sådant som HBV redan hjälper oss i bostadsbranschen med. Det 

finns exempel på varor som vi jämfört Borås Stads upphandlade avtal med våra 

egna (HBV) där våra priser varit en bråkdel av kommunens. Här måste vi tänka 

på affärsmässigheten. 

Reglerna tar upp att det ska sökas kompetens för upphandlingar i 

kommunkoncernen – FRIBO vet bäst vad som krävs för FRIBO, här finns 

kompetensen redan. 

Ca 90% av det vi köper är upphandlat av HBV. Vi är små så en hel del av det vi 

köper är under direktupphandlingsgränsen. 

FRIBO har aldrig fått en upphandling överprövad. Öppenhet och transparens 

är självklarheter. 

Inkubatorn i Borås AB 

Inget yttrande. 

Industribyggnader i Borås AB 

Tillstyrker förslaget. 

Kv. Strömsdal 3 AB 

Inget yttrande. 
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Viskaforshem AB 

Inget yttrande. 
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Regler för inköp i Kommunkoncernen 

Kommunstyrelsens beslut 

Regler för inköp i Kommunkoncernen fastställs.  

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) deltar inte i beslutet. 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V).      

Sammanfattning 

Reglerna inköp i Kommunkoncernen har setts över.  

Reglerna har varit på remiss hos samtliga nämnder och bolag där majoriteten 

varit positiva eller valt att avstå från att yttra sig. Fem nämnder, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och Vård- 

och äldrenämnden, samt tre bolag, AB Bostäder, Borås Energi och Miljö AB 

och Fristadbostäder AB, har avstyrkt reglerna.               

Ärendet i sin helhet 

Reglerna inköp i Kommunkoncernen har setts över. Förslaget till reviderade 

regler har varit på remiss hos samtliga nämnder och bolag.  

Utifrån remissvaren och att ändringar i upphandlingslagstiftningarna antogs av 

Riksdagen efter att remissvaren inkom, har några justeringar genomförts i 

förslaget till nya Regler för inköp i Kommunkoncernen. 

Yttranden  

Arbetslivsnämnden, Fritids-och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden, Miljö-och konsumentnämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Tekniska nämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden, Akademiplatsen 

AB, Borås Kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, Industribyggnader 

i Borås AB tillstyrker förslaget.  

Stadsrevisionen avstår från att yttra sig.  

AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Borås Djurpark AB, Borås Elnät AB, 

Eolus 6 AB, Inkubatorn i Borås AB, Kv. Strömsdal 3 AB, Viskaforshem AB, 

har inte lämnat in något yttrande.  



Borås Stad 
  Sida 

2(19) 

 

 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och 

vuxenutbildningsnämnden, Individ-och familjeomsorgsnämnden, Vård-och 

äldrenämnden, AB Bostäder, Borås Energi och Miljö AB, Fristadbostäder AB, 

avstyrker förslaget och nämndernas synpunkter kommenteras särskilt nedan. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Fritids- och folkhälsonämndens samlade uppfattning om Regler för inköp i 

Kommunkoncernen är positiv. 

Att inköp till staden görs på ett regelmässigt och korrekt sätt är väsentligt för 

invånarnas tilltro till politiker och tjänstemän. Då krävs regler och rutiner för 

hur dessa inköp ska göras och som dessutom visar vilka lagar som måste följas. 

Fritids- och folkhälsonämnden vill poängtera vikten av att Koncerninköp även 

fungerar som en informationsspridare av bland annat nya lagar och regler samt 

som en kompetenspartner vid verksamhetsspecifika upphandlingar. 

Förskolenämnden 

Avstyrker förslaget. 

Förskolenämnden ser vikten i att förslag till regler för inköp i 

Kommunkoncernen har tagits fram då det är av största vikt att upphandlingar 

och inköp i offentlig förvaltning går till på rätt sätt. Förskolenämnden ser vidare 

att förslaget överlag är bra och att det inte skiljer sig särskilt mycket från dagens 

Regler för koncerninköp, som då kommer att ersättas av det nya förslaget. 

Förskolenämnden har dock en del synpunkter samt förslag på ändringar som 

nämnden vill att Kommunstyrelsen beaktar i vidare handläggning av ärendet. 

Synpunkt från Förskolenämnden 

- Särskild hänsyn ska tas till Internationella arbetsorganisationen, ILO om 

mänskliga rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention. Detta ser 

Förskolenämnden som viktigt. ILO:s kärnkonventioner utgör en 

minimistandard för arbetsvillkor. Kärnkonventionerna är åtta stycken 

och lyfter två konventioner inom respektive område: barnarbete, 

diskriminering, tvångsarbete och förenings- och organisationsfrihet. 

Reglerna lyfter att avtal ska kräva att leverantören följer ILO:s 

kärnkonventioner. Förskolenämnden vill dock framföra att där det är 

möjligt bör även barnkonventionen inte bara tas hänsyn till, utan även 

inkluderas i övriga delar i arbetet med upphandling eller inköp. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen ser vikten i Förskolenämndens synpunkt och justerar 

förslaget till Regler för inköp i Kommunkoncernen enligt följande: ”Avtalet ska 

kräva att leverantören följer ILO:s kärnkonventioner och FN:s 

barnkonvention.” 

Synpunkt från Förskolenämnden 
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- Under rubriken Inköpssamordnare står i förslag till regler att ”Varje 

förvaltning och bolag ska ha minst en Inköpssamordnare som ska vara 

verksamhetens första kontaktyta i frågor gällande inköp och 

upphandling. Inköpssamordnaren ska ha en fördjupad kunskap om 

avtal i verksamheten och vara informationsspridare inom verksamheten 

samt gentemot Koncerninköp.” Denna skrivning är ny och finns inte i 

idag gällande Regler för koncerninköp. Förskolenämnden vill här 

föreslå att rubriken byts till Kontaktperson för inköp, med 

motiveringen att förvaltningen inte har möjlighet att ha en 

samordnande person med fördjupad kunskap om avtal eller 

expertkunskap inom upphandlings och inköpsfrågor. För dessa frågor 

använder förvaltningen koncerininköp vilket nämnden även finansierar 

koncerninköp för. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Inköpssamordnare finns redan idag hos samtliga nämnder och bolag. Dessa är 

utsedda av respektive nämnd och bolag. Förslaget i Regler för inköp i 

Kommunkoncernen innebär ingen förändring gällande hur inköpssamordnarna 

ska arbeta, utan texten är en nedskrivning av hur det redan idag ska fungera. 

Inköpssamordnarna är en viktig funktion för att förmedla information gällande 

verksamhetens behov och frågor, upphandlingar, avtal etc. mellan 

Koncerninköp och nämnder och bolag. Informationsspridningen underlättas av 

inköpssamordnarnas närvaro hos nämnder och bolag och deras kunskap om 

hur respektive nämnd eller bolag är organiserat.  

Synpunkt från Förskolenämnden 

- Under rubriken Verksamheternas inköpsregler står i förslag till regler att 

”Förvaltningar och bolag ska upprätta skriftliga inköpsregler som är 

specifika för varje verksamhet. Dessa ska följa policy och regler för 

inköp i Kommunkoncernen. Reglerna ska skickas till Koncerninköp för 

att skapa en samlad bild av koncernens inköpsarbete. Om förändringar i 

reglerna görs ska det skickas till Koncerninköp.” Enligt Borås Stads 

riktlinjer för styrdokument är regler ska-krav. Vidare beskriver förslag 

till Borås Stads nya riktlinjer för styrdokument som är ute på remiss nu 

att dokumenten ska vara ”Så få som möjligt för att enkelt kunna 

överblicka och tillföra värde”. I nytt förslag till riktlinjer för 

styrdokument beskrivs även ”Vid arbetet med ett styrdokument ska 

man ta hänsyn till den styrning som finns på området, som lagar, 

föreskrifter och kommunala beslut. Man ska väga in och motivera 

varför ett styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med 

styrdokumentet på angränsande områden”. Förskolenämnden föreslår 

att stycket om Verksamheterna inköpsregler tas bort. Förskolenämnden 

anser att regler för inköp inte kan beskrivas på annat sätt än de regler 

som föreslås gälla för kommunkoncernen. Det är sett till ovan skrivning 

i förslag till nya riktlinjer för styrdokument inte heller försvarbart att 

nämnden ska ta fram egna regler som kommer bli en kopia av de 
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koncernövergripande, då det tydligt framgår att motiveringen till varför 

ett styrdokument ska tas fram i detta fall saknas samt att styrdokument 

ska vara så få som möjligt och enkla att överblicka samt tillföra ett 

värde. Om alla nämnder i Borås Stad tar fram egna inköpsregler som är 

kopior av förslag till regler för kommunkoncernen faller värdet i de 

regler som denna remiss berör. Vidare vill nämnden framföra att under 

rubriken Ansvar framgår tydligt att ”Nämnder och bolagsstyrelser 

ansvarar för att regler för inköp i Kommunkoncernen och ingångna 

avtal följs, kontroll av att leveranser sker till avtalade villkor samt att 

beloppsgränser kopplade till upphandling inte överskrids. 

Kommunkoncernens nämnder och bolag ska arbeta för att realisera de 

värden som skapas i ingångna avtal.” Nämnden ser detta stycke som 

tillräckligt då det framgår att Kommunkoncernens regler ska följas. 

Är det så att Verksamheternas inköpsregler står för någon annan typ av 

dokument än vad som avses med regler enligt riktlinjer för 

styrdokument bör stycket skrivas om och formuleras på ett annat sätt. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen håller med nämndens synpunkt om att användningen av 

ordet regler är felaktigt i detta sammanhang. Förslaget har därför justerats till 

verksamhetens inköpsrutiner. Rutinerna ska dokumentera hur respektive 

nämnd eller bolag ska arbeta med sina inköp utifrån Policy för inköp i 

Kommunkoncernen och Regler för inköp i Kommunkoncernen.  

Synpunkt från Förskolenämnden 

- Under rubriken Verksamhetsspecifika upphandlingar står att ”Vid 

verksamhetsspecifika upphandlingar ska den initierande verksamheten 

alltid undersöka om fler verksamheter har samma behov och i så fall 

göra dem delaktiga i upphandlingen”. Förskolenämnden ser en 

problematik i att en enskild verksamhet skall inneha kunskap om hela 

Borås Stads upphandlingsbehov samt att den enskilda verksamheten 

skall försöka identifiera vilka verksamheter i Borås Stad som kan har 

likande behov vid samma tillfälle. Detta ansvar bör fortsatt finnas hos 

koncerninköp som får samla in kända behov av framtida upphandlingar 

och försöka anpassa dessa så att de görs samtidigt. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Detta ansvar ligger redan idag på nämnder och bolag. Koncerninköp 

undersöker behovet hos nämnder och bolag vid samordnade upphandlingar 

och vid verksamhetsspecifika upphandlingar vilka genomförs av Koncerninköp. 

För verksamhetsspecifika upphandlingar som nämnder och bolag själva 

genomför behöver det däremot undersökas av den nämnd eller det bolag som 

genomför upphandlingen. Det skulle vara svårt för Koncerninköp att 

undersöka behovet hos andra nämnder och bolag eftersom Koncerninköp inte 

har kännedom om dessa upphandlingar innan de redan har genomförts.  

Grundskolenämnden 
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Avstyrker förslaget. 

Grundskolenämnden ser vikten i att förslag till regler för inköp i 

Kommunkoncernen har tagits fram då det är av största vikt att upphandlingar 

och inköp i offentlig förvaltning går till på rätt sätt. Grundskolenämnden har 

synpunkter till en fortsatt beredning av regler som nämnden vill att 

Kommunstyrelsen beaktar i fortsatt handläggning av ärendet. 

Synpunkt från Grundskolenämnden 

- Under rubriken Inköpssamordnare står i förslag till regler att ”Varje 

förvaltning och bolag ska ha minst en Inköpssamordnare som ska vara 

verksamhetens första kontaktyta i frågor gällande inköp och 

upphandling. Inköpssamordnaren ska ha en fördjupad kunskap om 

avtal i verksamheten och vara informationsspridare inom verksamheten 

samt gentemot Koncerninköp.” 

Grundskolenämnden ser en problematik att ha en utsedd person 

samordnande för nämndens alla inköp, fördjupad kunskap om avtal 

samt expertkunskap inom upphandling och inköpsfrågor. Denna 

fördjupade kunskap behöver finnas på koncerninköp och respektive 

person med behov av stöd behöver kunna vända sig direkt till 

koncerninköp. Både vad gäller råd inom upphandling och inköpsfrågor 

men även utbildning och behörighet till direktupphandlingsmodulen. 

Grundskolenämnden har en bred verksamhet vilket även omöjliggör för 

en samordnande funktion att få en överblick över samtliga områden 

aktuella för inköpsrelaterade frågor; Läromedel, Möbler, livsmedel, 

kemikalier, IT-system, tjänster Elevhälsa etc. 

Nämnden har en kontaktperson för inköp som koncerninköp kan 

använda in i nämndens verksamhet. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Inköpssamordnare finns redan idag hos samtliga nämnder och bolag. Dessa är 

utsedda av respektive nämnd och bolag. Förslaget i Regler för inköp i 

Kommunkoncernen innebär ingen förändring gällande hur inköpssamordnarna 

ska arbeta, utan texten är en nedskrivning av hur det redan idag ska fungera. 

Inköpssamordnarna är en viktig funktion för att förmedla information gällande 

verksamhetens behov och frågor, upphandlingar, avtal etc. mellan 

Koncerninköp och nämnder och bolag. Informationsspridningen underlättas av 

inköpssamordnarnas närvaro hos nämnder och bolag och deras kunskap om 

hur respektive nämnd eller bolag är organiserat. 

Synpunkt från Grundskolenämnden 

- Under rubriken Verksamheternas inköpsregler står i förslag till regler att 

”Förvaltningar och bolag ska upprätta skriftliga inköpsregler som är 

specifika för varje verksamhet. Dessa ska följa policy och regler för 

inköp i Kommunkoncernen. Reglerna ska skickas till Koncerninköp för 

att skapa en samlad bild av koncernens inköpsarbete.” 
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Grundskolenämnden avser följa de kommunövergripande reglerna för 

inköp vilket gör att behov saknas av eget dokument för regler.  

 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Förslaget har justerats till att avse verksamhetens inköpsrutiner. Rutinerna ska 

dokumentera hur respektive nämnd eller bolag ska arbeta med sina inköp 

utifrån Policy för inköp i Kommunkoncernen och Regler för inköp i 

Kommunkoncernen. 

Synpunkt från Grundskolenämnden 

- Under rubriken Verksamhetsspecifika upphandlingar står att ”Vid 

verksamhetsspecifika upphandlingar ska den initierande verksamheten 

alltid undersöka om fler verksamheter har samma behov och i så fall 

göra dem delaktiga i upphandlingen”. 

Grundskolenämnden ser en problematik i att en enskild verksamhet 

skall inneha kunskap om hela Borås stads upphandlingsbehov samt att 

den enskilda verksamheten skall försöka identifiera vilka verksamheter i 

Borås Stad som kan har likande behov vid samma tillfälle. Detta ansvar 

bör fortsatt finnas hos koncerninköp som får samla in kända behov av 

framtida upphandlingar och försöka anpassa dessa så att de görs 

samtidigt. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Detta ansvar ligger redan idag på nämnder och bolag. Koncerninköp 

undersöker behovet hos nämnder och bolag vid samordnade upphandlingar 

och vid verksamhetsspecifika upphandlingar vilka genomförs av Koncerninköp. 

För verksamhetsspecifika upphandlingar som nämnder och bolag själva 

genomför behöver det däremot undersökas av den nämnd eller det bolag som 

genomför upphandlingen. Det skulle vara svårt för Koncerninköp att 

undersöka behovet hos andra nämnder och bolag eftersom Koncerninköp inte 

har kännedom om dessa upphandlingar innan de redan har genomförts. 

Synpunkt från Grundskolenämnden 

- Under rubriken Logistik står att ”Inriktningen ska vara att använda 

kommunkoncernens samordnade varudistribution där det anses 

lämpligt.” 

Grundskolenämnden ser fortsatta problem gällande arbetsmiljö, 

kostnad och kvalité kopplade till den samordnande varudistributionen. 

Dels föreslår Grundskolenämnden en förändrad finansiering av den 

samordnande varudistributionen gällande att ta bort all form av Kick-

back/provision i avtalsskrivandet med leverantör. Om leverantör anser 

att det finns en för dem minskad kostnad i form av leveranskedja 

genom att leverera till samordnad leverenspunkt kommer detta visa sig i 
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avtalspris. All form av krav på provision/kick-back riskerar att hamna 

som ett tillägg på inköpspris. 

Det skulle även medföra en högre transparens vid jämförelse och 

utvärdering av avtal. I dagsläget finns den provision som krävs av 

leverantör pålagt på inköpspris dvs en indirekt finansiering görs via 

verksamheten. 

Grundskolenämnden föreslår även ett förtydligande om när det anses 

vara lämpligt att mellanlagra i den samordnande 

varudistributionscentralen (Material med lång hållbarhet, Färskvaror, 

Frysvaror, Material utan hållbarhet etc.).   

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen anser inte att finansieringen av den samordnade 

varudistributionen är en fråga som ingår i detta ärende. Koncerninköp har i 

budget 2022 fått i uppdrag att utreda kostnaderna för den samordnade 

varudistributionen. 

Vilka avtal som är lämpliga att transporteras via den samordnade 

varudistributionen behöver avgöras i respektive upphandling. 

Synpunkt från Grundskolenämnden 

- Slutligen finner nämnden det anmärkningsvärt att centralt reglera vilken 

befattningshavare som ska representera verksamheten på 

koncerninköpsrådet. Det torde vara lämpligt att varje verksamhet 

bedömer vilken befattningshavare som är mest lämplig att representera 

verksamheten vid dessa möten. Inom nämndens ansvarsområde finns 

ett femtiotal strategiska processer som behöver samordnas inom 

stadens verksamhetsområde; det gäller såväl kärnprocesser som 

lednings- och styrningsprocesser och stödprocesser inom HR, ekonomi, 

IT, kvalitetsutveckling. Att välja ut ett av dessa områden och centralt 

styra att just inköpsfrågorna ska hanteras av VD och förvaltningschef 

menar nämnden inte är rimligt. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Att koncerninköpsrådet ska bestå av förvaltningschefer och bolags VD:ar gäller 

redan enligt dagens regler.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Avstyrker förslaget. 

Synpunkt från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

- Nämnden konstaterar att de reviderade inköpsreglerna innebär flera 

ambitionshöjningar på området. Det gäller nyttjandet av e-handel, den 

samordnade varudistributionen och avtalstroheten med ett förtydligat 

krav. Nämnden finner det viktigt att den samordnande 

varudistributionen inte tillåts driva upp nämndernas och bolagens 

kostnader, varken direkt eller indirekt genom upphandlingsavtal, och att 
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konstruktionen inte heller får försämra verksamheternas förutsättningar 

för mottagning av varuleveranserna. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Den samordnade varudistributionen innebär en möjlighet för verksamheterna 

att bättre kunna planera sitt varumottagande i och med att leveranserna görs 

inom mer begränsade tidsramar än innan den samordnade varudistributionen 

infördes.  

Priserna för de produkter som transporteras vi den samordnade 

varudistributionen bestäms av varuleverantörerna. I nuläget är det ett av de åtta 

avtal som transporteras via den samordnade varudistributionen som har 

inneburit ökade kostnader. I övriga avtal är kostnadsbilden samma eller lägre 

som i tidigare avtal. Däremot så ökar kostnaderna naturligt från år till år utifrån 

att marknadspriserna ökar. Även den pågående pandemin har inneburit högre 

kostnader på vissa produkter. 

Synpunkt från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

- De nya inköpsreglerna kräver även att verksamheterna ska utgå från 

effektmål med konsekvensanalys vid upphandling, att de ska upprätta 

egna inköpsregler, att de ska inrätta funktionen Inköpssamordnare med 

fördjupade kunskaper inom området och att det vid 

verksamhetsspecifika upphandlingar ska göras behovsinventeringar 

även i andra nämnder och bolag. Nämnden ser att i och med att 

Koncerninköp ställer upp dessa krav i sina riktlinjer får det en direkt 

konsekvens att det skjuts över arbetsuppgifter till nämnderna och 

bolagen. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Varje nämnd och bolag behöver själva bestämma vilka effekter de vill uppnå 

med sina inköp. Detta är något som behöver göras för att veta vilket behov 

som verkligen finns och för att undvika att skattepengar används på ett onödigt 

sätt.  

Synpunkt från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

- Nämnden vill att Kommunstyrelsen tar i beaktande att dessa 

ambitionsökningar, och den ökade administration som följer av det, 

driver upp nämndernas och bolagens kostnader. Det är också viktigt att 

modellen för hur Koncerninköps verksamhet finansieras är transparent 

och tydlig eftersom det uppstår ett gränssnitt mellan det som finansieras 

genom kommunbidraget och det som finansieras genom de intäkter 

som uppstår när nämnderna och bolagen kan köpa tjänster av 

Koncerninköp för 750 kr per timma. Detta gränssnitt kan uppfattas 

som otydligt när det gäller de förväntningar som nämnderna och 

bolagen har rätt att ställa på de tjänster Koncerninköps ska 

tillhandahålla och de tjänster som nämnderna och bolagen förväntas 
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köpa av Koncerninköp. Utöver detta är det av vikt att det råder 

transparens gällande de eventuella intäkter som kan uppstå i samband 

med olika upphandlingsavtalskonstruktioner eftersom sådana 

avtalsvillkor kan slå på de avropande verksamheterna i form av 

prisökningar. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Koncerninköp har ett uppdrag att se över sin finansiering och detta får 

behandlas inom ramen för det uppdraget.   

Synpunkt från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

- Slutligen finner nämnden det anmärkningsvärt att centralt reglera vilken 

befattningshavare som ska representera verksamheten på 

koncerninköpsrådet. Det torde vara lämpligt att varje verksamhet 

bedömer vilken befattningshavare som är mest lämplig att representera 

verksamheten vid dessa möten. Inom nämndens ansvarsområde finns 

ett femtiotal strategiska processer som behöver samordnas inom 

stadens verksamhetsområde; det gäller såväl kärnprocesser som 

lednings- och styrningsprocesser och stödprocesser inom HR, ekonomi, 

IT, kvalitetsutveckling. Nämnden menar att det inte är rimligt att det på 

central nivå i staden väljs ut ett av dessa områden och styra att just 

inköpsfrågorna ska hanteras av VD och förvaltningschef. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Att koncerninköpsrådet ska bestå av förvaltningschefer och bolags VD:ar gäller 

redan enligt dagens regler. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Avstyrker förslaget. 

Synpunkt från Individ- och familjeomsorgsnämnden 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att delar av förslaget är 

tydliga och relevanta och att några delar har klarlagts gentemot tidigare 

styrdokument. Dock behöver klargöranden inom flera områden göras. 

Det finns oklarheter i reglerna då Kommunkoncernen samverkar kring 

ramavtal med flera parter utom Kommunkoncernen, gällande 

direktupphandling då brukares behov styr inköp av tjänst, vid 

registrering och förvaring av upprättade avtal samt att det behövs en 

definition av vad avtalstrohet innebär. Eftersom det finns oklarheter 

kring detta och att denna typ av avtal är en stor och viktig del av 

Individ- och familjeomsorgsnämndens inköp är det önskvärt att 

reglerna omarbetas och förtydligas ytterligare. Därmed väljer nämnden 

att avstyrka förslaget gällande regler för inköp i Kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Förslagets bestämmelser kring direktupphandling syftar till att reglera 

majoriteten av de direktupphandlingar som genomförs i Kommunkoncernen. 



Borås Stad 
  Sida 

10(19) 

 

 

Det finns, vilket framgår av förslaget, möjlighet att göra avsteg. Har en nämnd 

eller ett bolag behov av att kontinuerligt göra avsteg från förslagets 

bestämmelser om direktupphandling, exempelvis vid skyndsamma 

boendeplaceringar som inte kan hanteras inom kommunen eller befintliga avtal, 

finns möjlighet att ha en dialog med Koncerninköp för att hitta en lämplig 

metod som både tillgodoser behovet och säkerställer konkurrens. 

Kommunstyrelsen håller med Individ- och familjeomsorgsnämndens synpunkt 

gällande behovet av en definition för avtalstrohet. Förslaget har justerats genom 

att en definition av avtalstrohet har inkluderats.   

Kulturnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget att ändra nivåerna för 

direktupphandling. 

Att inköp till staden görs på ett regelmässigt och korrekt sätt är väsentlig för 

invånarnas tilltro till politiker och tjänstemän. Då krävs regler och rutiner för 

hur dessa inköp ska göras och som dessutom visar vilka lagar som måste följas. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Lokalförsörjningsnämnden anser att reglerna för inköp i Kommunkoncernen är 

tydliga och lämnar utrymme för eventuella behov enskilda förvaltningar kan ha. 

Servicenämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Servicenämnden är positiva och ser vikten av att Borås stad har dessa regler för 

inköp i kommunkoncernen och är ett nödvändigt styrdokument för 

kommunens arbete vid inköp. 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Sociala omsorgsnämnden är positiv och ser betydelsen av att Borås stad har 

dessa regler för inköp i kommunkoncernen. Vidare är det ett nödvändigt 

styrdokument för kommunens arbete vid inköp.  

Tekniska nämnden 

Tillstyrker förslaget. 

Reglerna anger absoluta normer för alla upphandlingar och inköp av varor, 

tjänster och entreprenader i Kommunkoncernen. Reglerna är till för att styra 

beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed också sätta gränser för 

agerande. 

Tekniska nämnden är positiv till förslaget om regler för inköp i 

Kommunkoncernen. Det är bra att beloppsgränserna för direktupphandling har 

förändrats vilket underlättar för verksamheterna. Nämnden ser även positivt på 
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att reglerna nu innehåller krav på avtalstrohet och uppföljning av densamma. 

Överlag är de nya reglerna tydliga och lättförståeliga. 

Vård- och äldrenämnden 

Avstyrker förslaget.  

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- Vård- och äldrenämnden anser att Koncerninköp ska bära det 

övergripande ansvaret för upphandlingar som rör kommunkoncernen, 

både vad gäller avstämning med andra förvaltningar vid 

verksamhetsspecifika upphandlingar, att kontrollera upphandlingars 

sammanlagda värde. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Koncerninköp undersöker behovet hos nämnder och bolag vid samordnade 

upphandlingar och vid verksamhetsspecifika upphandlingar vilka genomförs av 

Koncerninköp. För verksamhetsspecifika upphandlingar som nämnder och 

bolag själva genomför behöver det däremot undersökas av den nämnd eller det 

bolag som genomför upphandlingen. Det skulle vara svårt för Koncerninköp 

att undersöka behovet hos andra nämnder och bolag eftersom Koncerninköp 

inte har kännedom om dessa upphandlingar innan de redan har genomförts. 

För att ansvaret för kontroll av nämnder och bolags behov ska kunna 

genomföras av Koncerninköp i samtliga upphandlingar krävs det att samtliga 

upphandlingar genomförs av Koncerninköp. 

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- I reglerna anges att det kan uppstå situationer som kräver avsteg från 

direktupphandlingsreglerna. Sådana avsteg ska i förväg skriftligt 

rapporteras till Koncerninköp med motivering, men Vård- och 

äldrenämnden anser att Koncerninköp även bör ge klartecken om 

motiveringen är tillräcklig och att avsteg från direktupphandling är 

godkända. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Koncerninköp ska utifrån nämndens eller bolagets motivering ge sin syn på 

avsteget. När det gäller avsteg från de bestämmelser gällande 

direktupphandlingar som finns i förslaget till Regler för inköp i 

Kommunkoncernen och där direktupphandlingens värde är under 

direktupphandlingsgränsen kan Koncerninköp ge ett godkännande till avsteget. 

Vid avsteg gällande direktupphandlingar vars värde överstiger 

direktupphandlingsgränsen men som får direktupphandlas av andra 

anledningar, exempelvis synnerlig brådska, kan Koncerninköp ge en 

rekommendation utifrån nämndens eller bolagets motivation.  

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- Vård- och äldrenämnden anser att det behöver förtydligas vad som 

menas med att Koncerninköp avgör i vilka avtal e-handel ska användas. 
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Vård- och äldrenämnden anser också att det behöver förtydligas vad 

som menas med att Koncerninköp avgör i vilka avtal samordnad 

varudistribution ska användas. 

Kommunstyrelsens bedömning 

I vilka avtal det är lämpligt att använda E-handel eller samordnad 

varudistribution behöver avgöras i respektive upphandling utifrån olika 

faktorer, exempelvis vad som upphandlas, antalet beställare och hur ofta 

beställningar görs. Denna bedömning ska göras av Koncerninköp eftersom 

funktionerna för e-handel och samordnad varudistribution är placerade där. De 

avtal som är aktuella att hanteras vi E-handel eller samordnad varudistribution 

är i första hand samordnade avtal. 

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- Vård- och äldrenämnden anser att det vid upphandling bör övervägas 

om krav ska ställas på leveranssäkerhet även i händelse av kris, eftersom 

verksamheterna är beroende av leveranser även under 

samhällsstörningar och extraordinära händelser. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen håller med Vård- och äldrenämnden att leveranssäkerhet är 

viktigt. Det framgår av Policy för inköp i Kommunkoncernen att ”Allt som 

upphandlas ska ha rätt funktion, rätt kvalitet, och levereras på rätt plats, i rätt tid och 

med hög säkerhet.” Kommunstyrelsens bedömning är att frågan om hur kraven 

gällande leveranssäkerhet ska utformas får hanteras i respektive upphandling.   

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- I mindre upphandlingar, till exempel direktupphandlingar, är det inte 

hanterbart att avtalen ska kräva att leverantören har och följer rutiner 

för att minska sin energiförbrukning, sitt avfall och sina utsläpp, och för 

hur eventuella kemikalier hanteras.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Förslaget är formulerat så att krav gällande att leverantören ska ha rutiner för 

minskad energiförbrukning, avfall och utsläpp ska ställas när det är lämpligt. 

Det krävs alltså inte att kraven ska ställas i alla avtal. I vilka avtal det är lämpligt 

att kräva detta får avgöras utifrån vad som upphandlas, värdet på avtalet etc. 

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- Vård- och äldrenämnden anser vidare att det strider mot 

likabehandlingsprincipen, att Kommunkoncernen ska sträva efter att 

möjliggöra för lokala anbudsgivare att delta i offentliga upphandlingar. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunen kan inte i sina upphandlingar ställa som krav att leverantören ska 

vara lokal. Däremot är det möjligt att se över vilka krav som ställs samt 

upplägget av upphandlingarna för att skapa möjligheter för fler lokala 

leverantörer att lämna anbud.  
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Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- I regler för inköp anges att alla avtal ska skickas till Koncerninköp för 

registrering i avtalskatalogen. Vård- och äldrenämnden anser dock att 

det är otydligt om det endast gäller avtal som löper under en viss tid. 

Vård- och äldrenämnden anser också att det behöver förtydligas vad 

som menas med att avtal avser ett specifikt köp och när köpet är 

genomfört avslutas avtalsrelationen. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Det framgår i förslaget att det gäller alla upphandlade avtal, alltså även avtal för 

ett specifikt köp. Anledningen är att skapa en bättre översikt över kommunens 

inköp och öka möjlighet att täcka kommunens behov med upphandlade 

ramavtal, vilket skulle minska nämnder och bolags behov att genomföra främst 

direktupphandlingar. Registreringen av avtal är även kopplat till kommunens 

inköpsanalysarbete för att säkerställa att rättvisande avtalstrohet redovisas i 

kommunens spendsystem. 

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- Vård-och äldrenämnden anser att det endast ska finnas centralt 

framtagna och beslutade regler för inköp, som Koncerninköp ansvarar 

för. Risken finns annars att Borås Stads olika nämnder och bolag har 

olika regler som säger emot varandra.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Förslaget har justerats till att avse verksamhetens inköpsrutiner. Rutinerna ska 

dokumentera hur respektive nämnd eller bolag ska arbeta med sina inköp 

utifrån Policy för inköp i Kommunkoncernen och Regler för inköp i 

Kommunkoncernen. 

Synpunkt från Vård- och äldrenämnden 

- Likaså anser Vård- och äldrenämnden att det är otydligt vad som gäller 

kring dokumenthanteringen i upphandlingar. I regler för inköp bör 

anges att handlingar i upphandlingsprocessen ska hanteras i enlighet 

med beslutad dokumenthanteringsplan. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Handlingar i offentlig verksamhet ska alltid hanteras i enlighet med gällande 

dokumenthanteringsplan. Kommunstyrelsen anser inte att det behöver framgå i 

Regler för inköp i Kommunkoncernen. 

AB Bostäder 

Avstyrker förslaget. 

Synpunkt från AB Bostäder 
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- Bostäder i Borås är och bedrivs som ett aktiebolag som lyder under 

flera lagrum såsom aktiebolagslagen (2005:551), kommunallagen 

(2017:725) och lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag. Till skillnad mot stadens förvaltningar innebär detta att 

Bostäder bland annat ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 

principer. Därmed gör vi avsteg från kommunallagens 

självkostnadsprincip och från förbudet att driva verksamheten i 

vinstsyfte. 

Vi ska bedriva vårt bolag efter samma principer som motsvarande 

privata företag. Det innebär bland annat att vi måste göra 

genomarbetade bedömningar av lönsamhet och vad som är bäst för 

Bostäder, både på lång och kort sikt. Bostäders ekonomi är tydligt 

avgränsad från stadens och ska drivas utan ägartillskott eller insatser 

från skattekollektivet. Vår affärsmässighet och vår möjlighet att påverka 

vår ekonomi sker till stor del genom våra inköp och upphandlingar av 

varor, tjänster och entreprenader.  

Vi har, förutom att genomföra upphandlingar i egen regi, också en 

möjlighet att nyttja ramavtal som upphandlats genom andra. Exempel är 

inköpscentraler såsom Koncerninköp, Husbyggnadsvarors förening 

(HBV) och Adda.  

I förarbetena till LOU beskrivs att upphandlande myndighet har rätt att 

nyttja de ramavtal som inköpscentralen har ingått, men att det inte finns 

någon skyldighet att nyttja avtalen. Likaså står följande att läsa: 

…upphandlande myndigheter och enheter ur ett upphandlingsrättsligt 

perspektiv är fria att själva avgöra när och på vilket sätt en inköpscentral 

ska anlitas. 

Som ett aktiebolag följer också att Bostäder i Borås är en egen juridisk 

person. Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) är därför Bostäder 

en egen upphandlande myndighet. Vi är därmed inte förenad med 

Borås Stads förvaltningar eller andra bolag. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Att avtal upphandlas gemensamt för Kommunkoncernen är inget hinder för att 

avtal via inköpscentraler används när det är det förmånligaste för 

Kommunkoncernen. Borås Stad är precis som AB Bostäder medlemmar i HBV 

och det finns därför möjlighet att använda deras avtal om det anses vara det 

bästa för Kommunkoncernen. 

Eftersom bolagen ägs av kommunen är de en del av Kommunkoncernen och 

därmed förbundna av Kommunfullmäktigens beslut. 

Synpunkt från AB Bostäder 

- Bostäder reserverar sig emot skrivningen om direktupphandling. LOU 

ger genom direktupphandling möjlighet att förenkla inköp av mindre 

värde och skapar dynamik, för både beställare och leverantör. 
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Skrivningen i föreslagna regler går helt emot lagstiftarens intentioner. 

Istället försvåras det som lagen vill göra enklare. Värdet av 

direktupphandlingar inte ska sammanblandas med samtliga Borås Stads 

förvaltningar och bolag. De ska hållas separerade. Bostäder är en egen 

upphandlande myndighet och direktupphandlingsgränsen avser vårt 

bolag, inte hela Kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Utifrån den ändring i upphandlingslagstiftningarna som antogs av Riksdagen i 

slutet av 2021 har förslaget gällande direktupphandling justerats för att ge 

möjlighet till ökad flexibilitet samtidigt som konkurrensen tillvaratas i 

Kommunkoncernens upphandlingar.  

Synpunkt från AB Bostäder 

- Bostäder reserverar sig emot och menar att en samordnad upphandling 

med en enad kravställning för alla stadens 14 kommunala bolag och 16 

förvaltningar, inte per automatik innebär bästa möjliga villkor, fördelar i 

volym, effektivare upphandlingar eller minskade administrativa 

kostnader såsom reglerna påstår. 

Kommunstyrelsens bedömning 

En ökad omfattning av avtalen innebär generellt att bättre villkor kan 

åstadkommas. För att det ska vara möjligt krävs att nämndernas och bolagens 

behov kan sammanställas i ett avtal. I de fall bättre resultat för 

Kommunkoncernen kan skapas genom att olika avtal upphandlas bör detta 

göras. Bedömningen görs av Koncerninköp.  

Synpunkt från AB Bostäder 

- För att vi på Bostäder ska kunna utföra vårt uppdrag enligt lagar, regler 

och ägardirektiv anser vi att Reglerna för inköp i Kommunkoncernen 

inte är tillämpliga. Bostäder i Borås reserverar sig emot den ensamrätt 

och mandat som Koncerninköp, genom reglerna, anser sig besitta 

gällande bland annat att strategiskt driva inköpsfrågor i 

Kommunkoncernen, avgöra vilka intressen som ska upphandlas, hur 

uppföljning ska användas och vilka avtal Bostäder ska vara tvingade att 

använda. 

Kunskap och kompetens om LOU, Bostäders specifika behov och krav 

finns i vårt bolag. Det gör att Bostäder måste ha mandat att besluta att 

avstå ett samordnat avtal som inte gynnar oss. Att per automatik bli 

skyldiga att nyttja ett avtal anser vi är felaktigt. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Koncerninköp har som uppdrag att strategiskt driva inköpsfrågorna inom 

Kommunkoncernens. Här innefattas att utifrån ett helhetsperspektiv för hela 

koncernen avgöra vilka avtal som ska upphandlas samordnat. 

Kommunstyrelsen anser inte att det är motiverat att olika nämnder och bolag 

på egenhand ska upphandla varor eller tjänster när majoriteten av nämnderna 
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och bolagen har samma behov. Däremot kan en nämnd eller ett bolag själva 

upphandla sådant som är specifikt för deras verksamhet och därför inte bedöms 

vara samordnat. 

Synpunkt från AB Bostäder 

- Likaså ifrågasätts Koncerninköps provision som de erhåller genom 

samordnade avtal. Både genom den provision som leverantörerna 

betalar årsvis till Koncerninköp på den totala mängd som 

Kommunkoncernen har handlat för samt den årliga avgift som 

Bostäder betalar för drift av Koncerninköp. Vid ökade inköpsvolymer 

som samordnade avtal innebär, blir det också en direkt ökad ekonomisk 

vinst för Koncerninköp. Den vinstdrivande faktorn som Koncerninköp 

har är ifrågasättningsbar. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Koncerninköp har ett uppdrag att se över sin finansiering och detta får 

behandlas inom ramen för det uppdraget.   

Synpunkt från AB Bostäder 

- Reglerna tar inte hänsyn till skillnader mellan förvaltning och bolag. De 

är anpassade efter stadens förvaltningar. Koncerninköp rekommenderas 

att påbörja en konstruktiv och öppen dialog med bolagen, där 

samverkansformer diskuteras i samråd med hänsyn till lagar, regelverk 

och uppdrag som gäller för vår typ av verksamhet. Det är för 

Kommunkoncernens bästa. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Regler för inköp i Kommunkoncernen är anpassad utifrån gällande lagstiftning 

och gäller på samma sätt för både nämnder och bolag. Reglerna innebär inget 

hinder för nämnder eller bolag att fullgöra sina uppdrag. Eftersom bolagen ägs 

av kommunen är de en del av Kommunkoncernen och därmed förbundna av 

Kommunfullmäktigens beslut. 

Synpunkt från AB Bostäder 

- Borås Stads tåg med tillitsresan tuffar på med full fart. Vi på Bostäder 

menar att Kommunstyrelsen måste ge oss på Bostäder tillit och 

förtroende att ansvara för våra inköp och upphandlingar. Det är direkt 

styrt till vår ekonomi, vårt uppdrag som allmännyttigt bostadsbolag och 

aktiebolag. Bostäders medarbetare, ledningsgrupp och styrelse har 

förmåga och kompetens att fatta beslut vad som är bäst på Bostäder. Vi 

har ingen prestige i vilka avtal vi nyttjar – vi väljer alltid det som är det 

bästa för Bostäder. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Uppdraget att se till hela Kommunkoncernens gemensamma behov vid 

upphalningar ligger hos Koncerninköp. Nämnder och bolag ska användas ge 
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samordnade avtalen men kan själva upphandla avtal som är specifika för deras 

verksamhet och därför inte är samordnade.  

 

 

Borås Energi och Miljö AB 

Avstyrker förslaget. 

Synpunkt från Borås Energi och Miljö AB 

- Förslaget tar inte fullt ut hänsyn till verksamhetens specifika behov och 

krav, då beslutet att upphandla koncerngemensamt enligt förslaget 

fattas hos Koncerninköp. Kunskapen om BEM:s specifika behov och 

krav besitter inte Koncerninköp, vilket medför att beslutet behöver tas i 

samråd med BEM, där BEM måste ha mandat att besluta om att avstå 

ett koncerngemensamt upphandlat avtal. Kommunkoncernens 

gemensamma bästa är inte per automatik samordnad upphandling. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Uppdraget att se till hela Kommunkoncernens gemensamma behov vid 

upphandlingar ligger hos Koncerninköp. Nämnder och bolag ska användas de 

samordnade avtalen men kan själva upphandla avtal som är specifika för deras 

verksamhet och därför inte är samordnade. Nämnder och bolag har alltid 

möjlighet att vara med och påverka samordnade upphandlingar utifrån sitt 

behov.  

Synpunkt från Borås Energi och Miljö AB 

- Regler och riktlinjer för direktupphandling ska fattas av BEM, i enlighet 

med 7§ 19 kap LUF: Den upphandlande enheten ska besluta riktlinjer 

för användning av direktupphandling. 

Kommunstyrelsen bedömning 

Nämnder och bolag ska följa Kommunfullmäktiges beslut. Eftersom 

beslutanderätten gällande regler för inköp har delegerats till Kommunstyrelsen 

ska nämnder och bolag följa de regler som Kommunstyrelsen beslutar om. 

Nämnder och bolag ska även anta egna inköpsrutiner som närmare behandlar 

hur verksamheten ska arbeta utifrån Policy för inköp i Kommunkoncernen och 

Regler för inköp i Kommunkoncernen.  

Synpunkt från Borås Energi och Miljö AB 

- Dokumentet hänvisar i flera fall till Borås Stads interna IT-system, 

bland annat för direktupphandlingar och beställningar. Då BEM inte 

har tillgång till dessa, samt har egna fristående system kopplade till 

verksamheten, kommer de egna systemen att användas. 

Kommunstyrelsens bedömning 
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Borås Stads system för direktupphandlingar är tillgängligt även för bolagen och 

några bolag använder det idag. Det enda som krävs för att få tillgång till 

systemet är att genomgå en utbildning som Koncerninköp anordnar.  

Borås Stads E-Handel ska enligt förlaget till nya regler användas när det är 

lämpligt. Eftersom bolagen i nuläget inte har tillgång till systemet kommer 

avtalen även fortsättningsvis utformas utifrån detta. Riktningen framåt bör vara 

att se över en lösning för att alla nämnder och bolag ska kunna använda samma 

beställningsväg. 

Synpunkt från Borås Energi och Miljö AB 

- Reglerna tar främst sikte på Borås Stads förvaltningar. För tydliga, 

anpassade och tillämpbara regler bör ett separat regelverk för bolagen 

arbetas fram i samråd med bolagen. En öppen och konstruktiv dialog 

mellan Koncerninköp och bolagen avseende lämpligt regelverk, där 

hänsyn tas till verksamheternas specifika behov, är för 

kommunkoncernens gemensamma bästa. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Regler för inköp i Kommunkoncernen är anpassad utifrån gällande lagstiftning 

och gäller på samma sätt för både nämnder och bolag. Reglerna innebär inget 

hinder för nämnder eller bolag att fullgöra sina uppdrag. Eftersom bolagen ägs 

av kommunen är de en del av Kommunkoncernen och därmed förbundna av 

Kommunfullmäktigens beslut. 

Fristadbostäder AB 

Avstyrker förslaget. 

Synpunkt från Fristadbostäder AB 

- Reglerna verkar enbart skrivna ur ett förvaltningsperspektiv och 

bolagsperspektivet är antingen bortglömt eller saknas på grund av 

kunskapslucka. Dokumentet uppvisar en detaljstyrning när den är som 

allra skadligast. Vi har fått lära oss att det finns åtta vägledande principer 

för att styra och leda med tillit och detaljstyrningen i det här fallet går 

stick i stäv med samtliga av dessa åtta principer. Vi tror att det är 

medborgarna (och våra kunder) som i sista ändan blir de stora 

förlorarna om tankesättet i dessa regler förs in.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Regler för inköp i Kommunkoncernen är anpassad utifrån gällande lagstiftning 

och gäller på samma sätt för både nämnder och bolag. Reglerna innebär inget 

hinder för nämnder eller bolag att fullgöra sina uppdrag. Eftersom bolagen ägs 

av kommunen är de en del av Kommunkoncernen och därmed förbundna av 

Kommunfullmäktigens beslut. 

Synpunkt från Fristadbostäder AB 

- För oss som medlemmar och aktieägare i en betydligt större 

inköpsorganisation, som enbart jobbar med våra branschspecifika 
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upphandlingar (HBV), så blir regler som inte tar denna hänsyn till 

ekonomiskt vansinne för både ägare, bolag och medborgare. Ingen 

tjänar på att det köps in dyrare och sämre varor eller att kommunala 

resurser slösas på att försöka upphandla sådant som HBV redan hjälper 

oss i bostadsbranschen med. Det finns exempel på varor som vi jämfört 

Borås Stads upphandlade avtal med våra egna (HBV) där våra priser 

varit en bråkdel av kommunens. Här måste vi tänka på 

affärsmässigheten. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Att avtal upphandlas gemensamt för Kommunkoncernen är inget hinder för att 

avtal via inköpscentraler används när det är det förmånligaste för 

Kommunkoncernen. Borås Stad är precis som Fristadbostäder AB medlemmar 

i HBV och det finns därför möjlighet att använda deras avtal om det anses vara 

det bästa för Kommunkoncernen. 

Beslutsunderlag 

1. Regler för inköp i Kommunkoncernen 

2. Remissammanställning   

Beslutet expedieras till 

1. Koncerninköp 

2. Samtliga nämnder och bolag 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Martin Perlstedt 

Avdelningschef 
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§ 63 Dnr KS 2022-00062 1.2.2.1 

Revidering av Borås Stads program för ANDTS 
(alkohol, narkotika, dopning, tobak- och 
nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande 
arbete 2022-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

1. Programmet för ANDTS- förebyggande arbete fastställs och gäller till och 
med 2026.     

2. Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  
- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 
- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  
- Föreslå hur Borås Stad eventuellt kan inkludera dataspelsberoende i 

ANDTS-programmet 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads program för ANDTS 
förebyggande arbete eftersom det nuvarande programmet gäller till och med 
2021. Det reviderade programmet bygger på de nationella strategierna och avser 
att gälla under perioden 2022-2026.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 har skickats 
ut på remiss till berörda nämnder och externa samverkansparter. Av de 
inkomna remissvaren har Tekniska nämnden och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden valt att avstå från att yttra sig. Resterande nämnder och 
samverkansparter har valt att tillstyrka programmet.  
 
Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete 2022-2026 baseras på 
regeringens proposition ”En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, 
narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025” (prop. 
2021/22:132). På grund av att Borås Stads reviderade program bygger på en 
proposition ska det vid behov finnas möjlighet att revidera programmet när en 
förnyad ANDTS-strategi antagits av riksdagen.  
 
Syftet med Borås Stads program för ANDTS-förebyggande arbete är att ange 
inriktning för hur Borås Stads ANDTS-förebyggande insatser ska genomföras, 
samordnas och följas upp under perioden 2022-2026. Kommunstyrelsen 
noterar att Fritids-och folkhälsonämnden vid sitt sammanträde 2021-12-14  var 
oeniga kring att programmet inte innehöll alla spelberoenden såsom dataspel 
utan enbart fokuserade på spel om pengar. Kommunstyrelsen anser att 
dataspelsberoende är en viktig folkhälsofråga som det behöver fokuseras mer 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-21 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

på. Då dataspelsberoende inte ingår i förslaget behöver det utredas mer innan 
det kan ingå i programmet för att ansvar, resurser, definitioner och 
uppskattning av hur stor problematiken är blir besvarade.  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa programmet men 
att Fritids-och folkhälsonämnden får i uppdrag att  
- Definiera vad dataspelsberoende är och särskilja det ifrån e-sport 

- Uppskatta hur stor problematiken med dataspelsberoende är i Borås  

- Föreslå hur Borås Stad eventuellt kan inkludera dataspelsberoende i 

ANDTS-programmet    

Beslutsunderlag 

1. Fritids-och folkhälsonämndens beslut om revidering av Borås Stads program 

för ANDTS förebyggande arbete 2022-2026  
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:8V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Utbildning för röstmottagare publicerad på Valcentralen 

• Information om rekommenderat antal vid valmaterialbeställning i Valid 

• Information om statsbidragen 2022 

• Felaktigt produktnummer i nyhetsbrev 6:V 

 

Utbildning för röstmottagare publicerad på Valcentralen 

Valmyndigheten har i och med sitt centrala utbildningsansvar tagit fram utbildningar som 
ska användas utbildning av röstmottagare i förtidsröstningen och röstmottagning i vallokal.  

Utbildningarna är, som vid tidigare val, i form av PowerPoint-presentationer.  

Presentationerna ligger nu publicerade på Valcentralen, under ”FEB – SEP, Utbildning och 
rekrytering”.  

 

Här nedan följer kortare riktlinjer och förtydliganden kring hur presentationerna är tänka att 
användas. Vänligen läs igenom detta innan ni börjar ta er an utbildningarna.  

mailto:valadm@val.se
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• Läs den instruktion som finns som första sida i respektive PowerPoint.  

• Utbildningarna förutsätter att valnämnderna kompletterar med information och rutiner 
som behövs lokalt.  

• I anteckningsfältet nedanför bilden finns manusstöd för de flesta bilder. Anteckningarna 
ska ses som förtydliganden och vägledning för den som utbildar, inte ett talmanus. 

• Praktiska övningar finns med i utbildningen, samt kunskapsfrågor. Dessa är frivilliga och 
kan även kompletteras för att passa lokala förhållanden. Utbildningen bör dock innehålla 
praktiska moment. 

• Material och instruktioner för de praktiska övningarna finns publicerade med 
presentationerna.  

 

Vi återkommer som med utbildningsstöd i delen för bemötande och säkerhet för 
röstmottagare. Mer information om detta på Valcentralen. 

Utöver de presentationer som nu publicerats, finns även annat stöd från Valmyndigheten för 
valnämnderna att nyttja. Se planerad publicering för olika produkter på Valcentralen: 
https://valcentralen.val.se/publiceringsplanforutbildningsmaterial.4.29e9cb2617d171257e63
6ed.html  

 

Information om rekommenderat antal vid valmaterialbeställning i Valid 

Inför deadline av beställning av valmaterial den 16 mars så vill vi informera om att de 
rekommenderade antalen av respektive material bygger på 1 mars statistiken från föregående 
år, det vill säga 2021. Valid kommer inte att uppdateras med den 2022 års statistik inför 
deadline den 16 mars.  

Angående beställning av partivalsedlar så rekommenderar vi att läsa igenom handbokens 
avsnitt 8.2 innan ni gör beställningen. I Valid så rekommenderas att ni beställer 1 av 
respektive enskild partivalsedel, men ni kan bortse från just denna rekommendation. Ni ska 
endast beställa enskilda partivalsedlar om det behovet finns i er kommun.  

Vid frågor om materialbeställningen: kontakta valmaterial@val.se 

 

Information inför utbetalning av 2022 års statsbidrag  

Angående utbetalningen av statsbidragen för kommunernas deltagande i genomförandet av 
allmänna val, så inväntar vi 1 mars statistiken, som publiceras på val.se och som ligger till 
grund för statsbidragets storlek. Vi kommer sedan att betala ut statsbidragen snarast möjligt. 
Som senast kommer det att utbetalas den 29 april. 

 

https://valcentralen.val.se/publiceringsplanforutbildningsmaterial.4.29e9cb2617d171257e636ed.html
https://valcentralen.val.se/publiceringsplanforutbildningsmaterial.4.29e9cb2617d171257e636ed.html
mailto:valmaterial@val.se
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Felaktigt produktnummer i nyhetsbrev 6:V 

I nyhetsbrev 2022:6 så listade vi ett antal valprodukter som ska destrueras. Dessvärre var 
tryckfelsnisse framme, och Ytterkuvert för budröst fick fel produktnummer.  

Korrekt produktnummer är 402. Samtliga utgåvor mellan 1-4 ska destrueras.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 1(3) 

 Datum Utgåva  

 2022-03-14 2022:9V  
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Sista dagen att beställa valmaterial förlängs till den 23 mars 

 Statistik över röstberättigande den 1 mars 2022 

 Kommunal folkomröstning i samband med valet den 11 september 

 Nya vägledande ställningstaganden att läsa på Valcentralen 

 Vanliga frågor och svar om behörigheter finns nu på Valcentralen 

 

Sista dagen att beställa valmaterial förlängs till den 23 mars 

Eftersom det är flera kommuner som ännu inte kunnat beställa valmaterial kommer tiden 
för att beställa förlängas med en vecka. Den sista dagen att beställa material blir istället 
onsdagen den 23 mars. 

 

Statistik över röstberättigande den 1 mars 2022  

Valmyndigheten har tagit fram statistik över antal röstberättigade i val till riksdagen, region- 
och kommunfullmäktige. Statistiken visar hur många som var röstberättigade i varje 
valdistrikt den 1 mars 2022.  

Du hittar statistiken på Valmyndighetens hemsida https://www.val.se/valresultat/riksdag-
region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html  

 

Kommunal folkomröstning i samband med valet den 11 september 

Planerar er kommun att hålla en folkomröstning i samband med valdagen den 11 september 
behöver ett samråd vara klart med Valmyndigheten senast tre månader innan, det vill säga 
den 11 juni. Om möjligt, rekommenderar vi dock att detta beslut tas så snart som möjligt för 
att underlätta för materialplanering och leveranser. Det material ni behöver för 
folkomröstningen beställer ni i Valid tillsammans med annat material inför valet.  

Om ni beslutar om folkomröstning efter att materialbeställningen stängt den 23 mars, är 
sista datum för beställning av valmaterial inför kommunal folkomröstning den 15 juni. 
Skulle detta bli aktuellt så kontakta valmaterial@val.se för närmare instruktioner.  

För mer information om folkomröstning i samband med val, se information i handboken, 
kapitel 19. För att begära samråd och vid frågor, hör av er till folkomrostning@val.se.  

mailto:valadm@val.se
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
mailto:valmaterial@val.se
mailto:folkomrostning@val.se
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Nya vägledande ställningstaganden att läsa på Valcentralen 

Valmyndigheten har beslutat om två nya ställningstaganden. Dessa finns publicerade på 
Valcentralen. Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för 
myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Ställningstagandena är vägledande för 
valadministrationen. 

Ställningstagande om besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid 

rösträkning 

Vem som helst kan besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för rösträkning och då 
fotografera och filma. Den som besöker ett sådant ställe får inte riskera att avslöja 
valhemligheten eller att störa ordningen. Valnämnden bör ta fram riktlinjer för hur lokal för 
röstmottagning och rösträkning ska utformas så att besök kan ske med god ordning och på 
ett säkert sätt.  

Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta 

Arbetet i en vallokal ska ske på ett sådant sätt att fel inte uppstår. Om en väljare felaktigt 
prickas av i röstlängden kan en annan väljare komma att nekas att rösta. En felaktig 
avprickning kan i undantagsfall och under vissa förutsättningar korrigeras. 

En sådan korrigering förutsätter att det är klart vem den felaktiga avprickningen avser och 
att den väljare som felaktigt avprickats åter besöker vallokalen för att avprickas på ett korrekt 
sätt genom kontroll av id. Den väljare som nekats att rösta får möjlighet att rösta först efter 
att en eventuell korrigering skett. Förfarandet ska noteras noggrant. 

Valmyndigheten återkommer under april med kompletterande praktiskt stöd för hur en 
korrigering ska hanteras. 

 

Vanliga frågor och svar om behörigheter finns nu på Valcentralen 

Valcentralen har uppdaterats med svar på vanliga frågor och felsökningsinformation 
angående behörigheter. Läs gärna dessa om du som behörighetsadministratör eller inskrivare 
stöter på några problem.  

Se skärmdump på sida 3 för var du hittar informationen på Valcentralen.  
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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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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

För att demokratin ska fungera måste det gå att praktiskt genomföra allmänna val och 
medborgarna måste ha ett högt förtroende för processen. Detta är självklara grundvillkor för 
en demokrati. En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av 
allmänna val, tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och 
fler incidenter under föregående val gör sammantaget att Valmyndigheten anser att det finns 
behov av att stärka skyddet av allmänna val i Sverige. 

Såväl Säkerhetspolisen (Säpo) som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
har sedan valen 2018 bedömt att riskerna för hot, sabotage och desinformation riktade mot 
genomförandet av allmänna val har ökat. 

Valmyndigheten konstaterade efter valen 2018 att några av de största hoten mot valen rörde 
spridning av felaktig och vilseledande information samt aktörer som ville undergräva 
förtroendet för valsystemet och valgenomförandet. 

Valmyndighetens enkätundersökningar från valen 2018 påvisar bland annat att det förekom 
en eller flera incidenter i 39 kommuner som riskerade att påverka genomförandet, eller 
förtroendet för genomförandet, av valen. I samband med valen 2019 hade antalet 
kommuner som rapporterade förekomst av incidenter ökat till 63 stycken. 2019 inkom även 
51 incidentrapporter till Valmyndigheten avseende 81 incidenter, bland annat cyberangrepp, 
förfalskningar av samtycken, sabotage av valsedlar, hot och våld i samband med 
valgenomförandet samt desinformation. 

1.2 Syfte med analysen 

Syftet med analysen är att identifiera vad som ska skyddas, mot vad och vem det ska skyddas 
från, vilka situationer som ska undvikas, hur man förebygger att dessa situationer uppstår, 
samt hur man hanterar dem om de ändå uppstår. 

1.3 Avgränsningar 

[Beskrivning av vad som inte analyseras.] 

1.4 Sekretessbedömning och dokumenthantering 

[Sekretessbedömning av den föreliggande verksamhetsskyddsanalysen.]  

1.5 Otillbörlig påverkan av allmänna val 

Allmänna val är en del av vårt demokratiska statsskick och försök att otillbörligt påverka 
valgenomförandet är ett brott. I Brottsbalken 17 kap. 8 § framgår det att om man försöker 
hindra omröstningen, förvanska resultatet av omröstningen eller på något annat otillbörligt 
sätt inverka på omröstningen kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Är 
brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år.  

Exempel på ageranden som kan vara straffbara är att gömma valsedlar, ge missledande 
information om tid eller plats för omröstningen eller hota någon för att hindra hen att rösta. 
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Den som obehörigen skaffa sig kännedom om vad någon röstat på kan dömes för brott mot 
rösthemlighet till böter eller fängelse i högst sex månader enligt Brottsbalken 17 kap. 8 §. 

2 Metod 

Valmyndighetens metod för verksamhetsskyddsanalys bygger på Säkerhetspolisens metod 
för säkerhetsskyddsanalys.  

Verksamhetsskyddsanalys är ett systematiskt arbete med att identifiera och prioritera vad 
som behöver skyddas, bedöma säkerhetshot och sårbarheter, utveckla skyddsåtgärder och ta 
fram en åtgärdsplan. 

3 Verksamhetsbeskrivning 

[Beskrivning av det lokala valgenomförandet.]  

4 Skyddsvärden 

Ett skyddsvärde är en verksamhet eller en tillgång som om den utsätts för en antagonistisk 
handling skulle medföra en skada för förtroendet för allmänna val, eller genomförandet av 
allmänna val, som inte är obetydlig.  
 
Skyddsvärden identifieras och kan kategoriseras utifrån kategorierna verksamhet, personal, 
lokaler, transporter, utrustning, material (till exempel valmaterial, valsedlar, förtidsröster och 
röster), system och information. Kategorierna har tagits fram för att det ska vara lättare att 
sortera i skyddsvärden och skyddsåtgärder.  
 
Ett skyddsvärde kan till exempel vara förtidsröster. Vad får det för konsekvenser på valens 
genomförande eller förtroendet för valens genomförande om förtidsröster stjäls eller 
förstörs? 

För varje skyddsvärde bedöms konsekvensnivån av en antagonistisk handling för valens 
genomförande och för förtroendet för genomförande av val. Konsekvensbedömningen bör 
antecknas för spårbarhet. 

4.1 Identifierade skyddsvärden 

[Identifierade skyddsvärden i det kommunala valgenomförandet.]  

5 Hot mot allmänna val 

Antagonistiska hot är alla hot som är avsiktligt illvilliga. Det kan vara terrorism, organiserad 
brottslighet eller underrättelsehot. Men det kan lika gärna vara illvilliga grupper på lokal eller 
regional nivå eller personer som agerar på egen hand. 
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Exempel på antagonistiska hot mot allmänna val kan vara att hindra eller avskräcka väljare 
från att rösta, att hota valarbetare, att försöka påverka valresultatet eller att undergräva 
förtroendet för valens genomförande, till exempel genom att sprida falska rykten. 

Antagonistisk påverkan på allmänna val kan få omfattande negativa konsekvenser, till 
exempel genom att valresultatet försenas, att riskerna för omval ökar och att ett minskat 
förtroende för valgenomförandet leder till ett lägre valdeltagande i kommande val. I 
förlängningen kan detta leda till att demokratin och individuella fri- och rättigheter påverkas 
negativt. 

5.1 Nationell dimensionerande hotbild  

Inför kommande val har Valmyndigheten tagit fram en dimensionerande hotbild. De råd 
och förslag avseende valsäkerhet, som tas upp i handbokens olika kapitel och i övrigt 
utbildningsmaterial, utgår från denna dimensionerande hotbild. Den dimensionerande 
hotbilden är inte sann – i den bemärkelsen att den inte beskriver faktiska hot mot de 
allmänna valen 2022, även om syftet är att den ska ligga så nära verkligheten som möjligt. 

5.1.1 Ingen aktör har förmåga att systematiskt påverka valresultatet 

Ingen aktör har förmåga eller tillfälle att systematiskt påverka valresultatet. Att valsystemet är 
manuellt, decentraliserat och transparent skapar en omfattande inneboende motståndskraft 
mot påverkan på valresultatet. Det svenska valsystemet har flera av varandra oberoende 
processer för att säkerställa att valresultatet är rättssäkert. Varje röst bedöms enskilt utifrån i 
förväg beslutade regler, rösterna räknas och kontrolleras manuellt flera gånger och de fysiska 
rösterna arkiveras efter varje val för att möjliggöra förnyad sammanräkning och bedömning. 
För att ytterligare förhindra påverkan på resultatet är röstmottagningen och rösträkningen 
offentliga vilket innebär att genomförandet är transparent och att allmänheten har insyn. 

5.1.2 Ett antal aktörer har förmåga att påverka valens genomförande 

Ett antal aktörer har intention och förmåga att påverka valens genomförande. Det kan 
handla om begränsade angrepp mot enskilda vallokaler eller slutlig sammanräkning. Det kan 
även handla om försök att stjäla till exempel valsedlar eller förtidsröster, samt att sprida 
felaktig information om när, var och hur de allmänna valen genomförs. 

5.1.3 Ett antal aktörer har förmåga att påverka förtroendet för genomförandet 
av allmänna val 

Ett antal aktörer har både intention och förmåga att påverka förtroendet för genomförandet 
av valen. Det kan handla om att medvetet sprida felaktig information eller att genomföra 
fysisk påverkan (exempelvis stölder och sabotage) för att påverka allmänhetens förtroende 
för genomförandet av allmänna val. 

5.1.4 Valen 2022 

Den dimensionerande hotbilden för valen 2022 utgår ifrån att ett antal aktörer har kapacitet, 
intention och möjliga tillfällen att både påverka genomförandet av val och förtroendet för 
genomförandet av val. Ett eller flera begränsade angrepp i samband med valen 2022 kan inte 
uteslutas. 
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Valmyndigheten bedömer att det finns stora möjligheter för kommunen att genom 
förebyggande åtgärder reducera sårbarheter och därigenom antalet tillfällen en aktör kan 
utnyttja. Genom ett proaktivt arbete kan både skyddet av valen och förmågan att hantera 
eventuella angrepp öka. Som en del av analysarbetet gällande behov av valsäkerhetsåtgärder 
behöver kommunen ta fram en egen lokal beskrivning av de faktiska hot som finns mot det 
lokala valgenomförandet. Kommunens hotbildsbedömning bör svara på om det finns några 
kända aktörer som vill och kan genomföra angrepp på lokal nivå. Kommunen kan i detta 
arbete utgå från Valmyndighetens dimensionerande hotbild och egna erfarenheter samt 
samverka med lokala och regionala säkerhetsmyndigheter. 

5.2 Regional dimensionerande hotbild 

[Identifierad regional dimensionerande hotbild.] 

5.2.1 Inträffande incidenter under föregående val 

[Inträffade incidenter under föregående val regionalt.] 

5.3 Lokal dimensionerande hotbild 

[Identifierad lokal dimensionerande hotbild.] 

5.3.1 Inträffade incidenter under föregående val 

[Inträffade incidenter under föregående val lokalt.] 

6 Identifierade sårbarheter 

[Identifierade sårbarheter i det kommunala valgenomförandet.] 

7 Verksamhetsskyddsåtgärder/-plan  

7.1 Verksamhetsskyddsplan 

Verksamhetsskyddsåtgärd Vem ansvarar för åtgärden? Klart senast Prioritering 

Ex. Ta fram en kontaktlista 
för alla aktörer  

Säker Säkersson 1 juni 2022 Hög  
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1 Inledning 

En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförandet av allmänna val, tidigare 
påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och fler incidenter under 
föregående val medför sammantaget att Valmyndigheten anser att det finns behov av att 
stärka skyddet av allmänna val i Sverige. 

Valmyndighetens målsättning är att valen 2022 ska kännetecknas av ett kvalificerat 
valsäkerhetsarbete likväl som en ökad förmåga att kunna identifiera och bemöta 
antagonistiska hot mot genomförandet av allmänna val. Gemensamt bör valadministrationen 
genomföra åtgärder som kan förebygga otillbörlig påverkan och skapa förmåga att hantera 
eventuella angrepp mot valens genomförande eller förtroendet för genomförandet av val. 

Som del i det arbetet har Valmyndigheten genomfört 16 regionala heldagsutbildningar i 
valsäkerhet för valnämnder, valansvariga, säkerhetsansvariga och kommunikatörer vid lokala 
och regionala valmyndigheter. Utbildningarna genomfördes från november 2021 till januari 
2022 tillsammans med länsstyrelserna, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Sammanlagt 
har ca. 1 200 deltagare från 285 kommuner och samtliga länsstyrelser genomgått 
utbildningen.  

Under och efter utbildningarna ombads deltagarna att dela med sig av erfarenheter, tips och 
rekommendationer avseende valsäkerhet. Detta PM sammanfattar dessa erfarenheter, tips 
och rekommendationer från kommuner avseende valsäkerhet samt svarar på ett par frågor 
som uppstått efter utbildningarna. Valmyndigheten tar dock inte ställning till de olika 
erfarenheterna, de står för de enskilda kommuner som skickat in dem.  

2 Kommunala erfarenheter, tips och råd avseende 
valsäkerhet 

Nedan listas erfarenheter, tips och råd avseende valsäkerhet som kommuner delat med sig 
av till Valmyndigheten. Vi har valt att kategorisera dessa erfarenheter, tips och råd under 
rubrikerna förebyggande, upptäckande, försvårande och hanterande 
verksamhetsskyddsåtgärder för att underlätta för läsaren.  

Nedanstående erfarenheter, tips och råd har inte bedömts av Valmyndigheten och 
ska därför inte tolkas som råd eller rekommendationer från Valmyndigheten. 
Eventuell relevans och lämplighet behöver bedömas av varje enskild kommun för att 
avgöra huruvida de är relevanta för den egna kommunen utifrån regional och lokal 
kontext. 

Den absolut största delen av de erfarenheter, tips och råd från kommuner som listas nedan 
är från föregående val. I något enstaka fall handlar det om planerade eller föreslagna 
åtgärder.  

2.1 Förebyggande åtgärder 

Förebyggande valsäkerhetsåtgärder syftar till ett förebygga och förhindra otillbörlig påverkan 
på genomförandet av allmänna val.   
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2.1.1 Kommunala beslut om prioritering av valgenomförandet 

Kommunala beslut om att tillgängliggöra och prioritera resurser för genomförandet av 
allmänna val. Exempelvis genom att tillse att det finns övergripande samordning av 
planering och resurser, att lokaler och personal prioriteras för valgenomförandet samt att det 
finns en samordnad kommunal kontinuitetshantering.   

2.1.2 Beslut av valnämnden avseende valsäkerhet 

Beslut av valnämnder avseende valsäkerhet. Exempelvis avseende hur 
röstmottagningsställen bör möbleras, hur deltagande under den preliminära rösträkningen 
bör ske (ytor, avgränsningar etc.), hur incidenter ska hanteras och rapporteras, hantering av 
besök, hantering av observatörers närvaro, förtydligande avseende hur filmning och 
fotografering får ske under röstmottagningen, samt regelverk för transporter och förvaring.   

2.1.3 Verksamhetsskyddsanalys / Risk- och sårbarhetsanalys  

Framtagning av en verksamhetsskyddsanalys eller risk- och sårbarhetsanalys för att 
identifiera skyddsvärden, sårbarheter och risker syftande till att förebygga och skapa förmåga 
att hantera eventuella hot mot valgenomförandet.  

2.1.4 Etablering av stabsfunktion för allmänna val 

Etablering av gemensam stabsfunktion för genomförandet av allmänna val. En 
stabsfunktion kan exempelvis besluta om gemensamma prioriteringar och förmedla dessa till 
berörda förvaltningar, besluta om och förmedla en gemensam inriktning, samordna och fatta 
beslut kring gemensam kommunikation samt upprätta en gemensam lägesbild. Vissa 
kommuner nyttjar en stabsfunktion för hela valgenomförandet medan andra kommuner 
inrättar och övar en stabsfunktion för att kunna omhänderta kriser under valgenomförandet 
i syfte att säkerställa beredskapsförmåga och förkorta eskaleringstider.     

2.1.5 Säkerhetsprövning 

Säkerhetsprövning av personal med ansvar för genomförande av allmänna val. Kommuner 
genomför antingen säkerhetsprövning med registerkontroll genom att placera personal i 
säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen, eller genom säkerhetsprövning utan 
registerkontroll. Vilket förfarande som är tillbörligt bedöms i den kommunala 
säkerhetsskyddsanalysen.   

Säkerhetsbedömning av röstmottagare 

Säkerhetsbedömning av röstmottagare genom utvärdering av tidigare val, referenser, 
intervjuer etc. 

2.1.6 Samordning regionalt  

Ett flertal kommuner samordnar sin planering regionalt eller med ett flertal kommuner för 
att samordna genomförandet av verksamhetsskyddsanalys, kommunikationsplanering, 
omvärldsbevakning, övning och kontinuitetshantering. 
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2.1.7 Övning 

Ett antal kommuner har genomfört övningar, såväl lokalt som regionalt, inriktade på 
valsäkerhet, för att skapa ökad förmåga att hantera eventuella störningar och incidenter i 
samband med valgenomförandet.  

2.1.8 Kommunikationsplanering 

Stärkt kommunikationsplanering för avvikelse- och incidenthantering.  

2.1.9 Information till väljarna 

Stärkt information till väljarna avseende genomförandet av allmänna val (dvs., när och var 
valen genomförs) syftandes till att förebygga desinformation om valgenomförandet.  

Fokus valsedlar 

Information på röstmottagningsställen om valsedlar, valsedelsutdelning, och tillgängliga 
valsedlar, samt rutiner om valsedlar saknas.  

Otillbörligt verkande vid röstning 

Information på röstmottagningsställen om otillbörligt verkande vid röstning. 

2.1.10 Utbildning av lokala och regionala medier 

Utbildning av lokala och regionala medier avseende genomförandet av allmänna val syftande 
till att stärka mediers förmåga att rapportera om valgenomförandet, ofta med särskilt fokus 
på ändringar sedan föregående val.   

2.1.11 Säkerhetsplan  

Utveckling av en säkerhetsplan, inklusive rutiner för incidenthantering som delges internt 
och externt till partier, förtroendevalda etc.  

Rutiner för incidenthantering 

Framtagande av rutiner för incidenthantering för såväl valadministrationen generellt som 
röstmottagare specifikt i kombination med utbildning och distribution av tryckta 
instruktioner.  

2.1.12 Köhantering 

Köhantering och reglerat insläpp på röstmottagningsställen förespråkas av flera kommuner 
som en åtgärd som kan bidra till att förebygga ordningsstörning på röstmottagningsställen 
såväl som att det kan bidra till att upprätthålla valhemligheten samt minska risken för 
smittspridning vid pandemi.  

2.1.13 Stärkt samarbete med PostNord 

Stärkt samarbete med PostNord avseende valsäkerhet, exempelvis genom tillsyn av 
PostNords lokaler och samverkan kring såväl PostNords rutiner som gemensamma rutiner 
för överlämningar etc.   
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2.1.14 Minst två personer  

Säkerställande att minst två personer genomför transporter och andra moment i valarbetet 
för att öka sannolikheten att ett pågående angrepp upptäcks. När två eller flera personer 
arbetar tillsammans byggs en kontrollfunktion in i arbetet vilket även leder till ökad 
trovärdighet i valarbetet.  

2.1.15 God spårbarhet och dokumentation i hela valkedjan 

Säkerställande av god spårbarhet och dokumentation av hela valkedjan för att kunna öka 
sannolikheten att eventuell påverkan upptäcks. En enkel rutin för spårning kan till exempel 
beskriva hur man arbetar systematiskt med spårning, vem eller vilka som har att utföra 
arbetsuppgifter vid varje tillfälle och hur spårning kan ske i efterhand. 

2.1.16 Rutiner 

Utveckling av lokala rutiner för hela valkedjan, exempelvis rutiner för transport av röster, 
rutin för ambulerande röstmottagare, rutin för inlåsning av förtidsröster, rutin för transport 
av väljarförteckning separat från förtidsröster (alt. kopiering av väljarförteckning) etc.  

2.2 Upptäckande åtgärder 

Upptäckande skyddsåtgärder ökar sannolikheten att ett angrepp kan upptäckas innan eller 
under tiden det sker samt kan fungera avskräckande för en eventuell angriparen. Ett vanligt 
exempel är kameraövervakning eller larmsystem som kan bidra till att upptäcka exempelvis 
ett inbrott.  

2.2.1 Omvärldsbevakning kommunikation 

Lokal omvärldsbevakning av media och sociala medier för att kunna upptäcka 
desinformation eller felaktig information om när, hur och valen genomförs syftande till att 
möjliggöra hanterande kommunikation.  

Regionala kommunikationsnätverk 

För att stärka omvärldsbevakningen har flera kommuner beskrivit ett samarbete med en eller 
flera kommuner för att dela information och samarbeta kring omvärldsbevakning.   

2.2.2 Larm och övervakning 

Larm och övervakning för att förebygga och upptäcka ett eventuellt angrepp. Fjärrstyrt larm 
och övervakning kan minska sannolikheten för ett angrepp genom att avskräcka och 
försvåra för en angripare att påverka en transport. Exempelvis larm i lokaler, materiallådor 
eller säkerhetsskåp där valmaterial förvaras.   

2.2.3 Personell bevakning 

Personell bevakning, exempelvis genom utökat uppdrag till det egna vaktbolaget, för att 
stärka skyddet av transporter och lokaler under valperioden. Exempelvis genom rondering 
eller stationär bevakning av röstmottagning, förvaring och lokaler för valnämndens 
hantering och räkning av förtidsröster.  
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Väktare för transporter 

Väktare med överfallslarm som följer med transporter av röster alternativt följer sådana 
transporter med egen bil. 

Besök av valnämnd 

Nyttjande av valnämnd för att besöka röstmottagningslokaler för att öka förmågan att 
upptäcka och hantera incidenter. 

2.2.4 Säkerhetsmaterial 

Rutiner för konsekvent nyttjande av säkerhetsmateriel såsom plomberingar och 
säkerhetspåsar i syfte att upptäcka påverkan.  

2.2.5 Rutiner för att meddela avfärd och ankomst 

Rutiner för att meddela avfärd och ankomst för centrala transporter för att kunna upptäcka 
eventuella avvikelser från färdplaner.  

2.3 Försvårande åtgärder 

Försvårande skyddsåtgärder fördröjer eller försvårar för en angripare samt minskar skadorna 
av ett angrepp. 

2.3.1 Byggnadstekniskt skydd 

Byggnadstekniska skyddsåtgärder ökar den tid det tar för en angripande att ta sig in i en 
lokal. Det kan exempelvis vara åtgärder för att förstärka fasader, ytterväggar, tak, golv, 
dörrar och fönster. 

Inspektion 

Inspektion av alla lokaler och röstmottagningsställen utifrån ett säkerhetsperspektiv.   

Planering av röstmottagningsställen 

Planering av röstmottagningsställen utifrån genomströmningsprincip (separata ingångar och 
utgångar). Bemannade stationer för ingång, valsedelställ, valskärmar och röstmottagning för 
ökad uppsikt och flödeskontroll.  

2.3.2 Låsbara transporter 

Olika nivåer av skyddade transporter används för att transportera röstlängder, förtidsröster, 
röster och andra skyddsvärden. Transporter med förvaring av det skyddsvärda i ett låst 
utrymme, exempelvis ett låst bagage- eller lastutrymme, fördröjer och försvårar för en 
angripare. Tillträdesskyddade utrymmen, ofta ett särskilt fordon eller ett värdeskåp i ett 
fordon, för att ytterligare minska sannolikheten för ett angrepp.  

2.3.3 Tillträdeskontroll 

Inpasseringskontroll i form av personell kontroll, tekniska kontrollsystem (till exempel 
kortläsare) eller manuella system såsom nyckelhantering för att begränsa tillträdet till en lokal 
eller ett utrymme under valgenomförandet.  
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2.3.4 Möblering  

På ett röstmottagningsställe kan en genomtänkt möblering av vallokaler försvåra för en 
angripare att påverka skyddsvärden, ofta genom att valurnan eller uppsamlingslådan alltid 
placeras mellan två röstmottagare bakom ett skrivbord.  

2.3.5 Förankring 

Valurnor och uppsamligslådor förankras (i vägg eller möbel) för att försvåra ett snabbt 
tillgrepp.  

2.3.6 Anpassat brandskydd 

Systematiskt brandskyddsarbete utifrån valverksamhetens behov för att bedöma (och vid 
behov stärka) befintligt brandskydd.   

2.3.7 Placering av valmaterial 

Förvaring av valmaterial på ett sätt som motverkar skador vid översvämningar eller 
vattenskador, exempelvis på en minimumhöjd från golv.  

2.4 Hanterande åtgärder 

Hanterande skyddsåtgärder är åtgärder som stoppar en angripare alternativt åtgärder som 
minskar konsekvenserna av ett angrepp som redan skett. 

2.4.1 Fler röstmottagare 

Fler röstmottagare för ökad förmåga att hantera köer, ordningsstörning och eventuella 
incidenter. 

Röstmottagare med säkerhetsansvar 

En extra röstmottagare på alla röstmottagningsställen, såväl som under preliminär 
sammanräkning, med enda uppgift att ansvara för ordning, reglerat insläpp, vara värd för 
eventuella åskådare, samt primärt ansvarig för kontakt med väktare och polis. 

2.4.2  Trygghetsvärdar 

Trygghetsvärdar i tjänst under valgenomförandet för att förebygga, upptäcka och hantera 
eventuella incidenter.  

2.4.3 Ökat deltagande av valnämnden i valgenomförandet 

Ökat deltagande av valnämnden i valgenomförandet för att snabbt kunna fatta beslut eller 
stödja vid incidenter.  

2.4.4 Särskilt utbildade röstmottagare som stödresurs 

Utbildning av särskilt utbildade röstmottagare i beredskap som kan agera stödresurs vid 
incidenter eller avvikelser.    

2.4.5 System för att snabbt kunna meddela alla distrikt / röstmottagare 

Tekniskt system för att snabbt kunna kommunicera med alla röstmottagare i händelse av en 
incident eller avvikelse.   
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2.4.6 Kommunikatörer i beredskap 

Kommunikatörer i beredskap för att kunna identifiera och hantera felaktig information och 
uppkomna incidenter.  

2.4.7 Jour för IT-avdelning 

Jourberedskap för IT-avdelning för att kunna hantera eventuella incidenter under 
valgenomförandet.  

2.4.8 Alternativt samband 

Rakel eller annat alternativt samband på röstmottagningsställen samt i transporter från 
valnämnd till länsstyrelse.  

2.4.9 Mobilt lager 

Mobilt lager med valmaterial för att snabbt kunna åtgärda eventuell materialbrist.  

2.4.10 Frivilliga resursgrupper 

Frivilliga resursgrupper engagerade, eller i beredskap, för att kunna hantera störning eller 
stödja med exempelvis köhantering och transporter vid behov.  

2.4.11 Överfallslarm, personlarm, och följebil  

Överfallslarm, personlarm, eller följebil för valnämndens transporter till länsstyrelsen för 
ökad förmåga att hantera eventuella problem, avvikelser eller incidenter längs vägen.  

Röstmottagningsställen 

Personlarm på några eller samtliga röstmottagningsställen.  

2.4.12 Reservlokaler och akutlokaler 

Planering för reservlokaler (primära alternativ) och nödlokaler (sekundära alternativ) såsom 
tält och bokbussar i händelse av störningar.  

2.4.13 Samverkan med Polismyndigheten 

Samverkan med Polismyndigheten avseende kontaktuppgifter, viktiga lokaler och 
transporter för att öka Polisens förmåga att förebygga och hantera eventuella angrepp.  

2.4.14 Poliseskort 

Poliseskort av viktiga transporter av röster.  

2.4.15 Incidenthantering till valnämnd och Valmyndigheten 

Rutiner och utbildning för incidenthantering till valnämnd och Valmyndigheten för att 
stärka lokal och nationell förmåga att hantera incidenter. Exempelvis via förtryckta 
blanketter och särskilt nummer för incidentrapportering. 
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2.4.16 Polisanmälan 

Rutiner för noggrann polisanmälan av allt misstänkt otillbörligt verkande vid röstning, brott 
mot valhemligheten och tagande av otillbörlig förmån vid röstning för att stärka Polisens 
möjlighet att hantera och utreda misstänkta brott.  

3 Frågor och svar 

Ett antal frågor har inkommit med anledning av utbildningen. Valmyndigheten besvarar två 
av frågorna nedan.   

3.1 Dimensionerande hotbild? 

Valmyndigheten har fått frågor om den dimensionerande hotbild som myndigheten tagit 
fram inför valen 2022 och hur den står sig gentemot exempelvis Polisens regionala 
lägesbilder och hotbedömningar.  

Grundtanken är att kommuner och länsstyrelser ska kunna utgå ifrån den dimensionerande 
hotbilden och därefter göra egna bedömningar av den lokala och regionala hotbilden. Den 
dimensionerande hotbilden har tagits fram för att det ska vara tydligt vilken nivå som 
Valmyndighetens råd i handböcker och handledningar är anpassade efter. Det är dock upp 
till kommunerna och länsstyrelserna att själva bedöma om skyddet ska anpassas efter en 
lägre eller högre nivå, utifrån de faktiska lokala och regionala förhållandena. Det är sannolikt 
så att det kommer att se annorlunda ut mellan olika kommuner och regioner i Sverige.  

För att bedöma den lokala och regionala hotbilden kan kommuner och länsstyrelser utgå 
ifrån sina egna tidigare erfarenheter och underlag från exempelvis Säkerhetspolisen och 
Polismyndigheten. Det är viktigt med lokal och regional samverkan med andra 
kommuner/länsstyrelser och myndigheter (till exempel Polismyndigheten) för att kunna 
göra en rättvisande bedömning av lokala eller regionala hot. Den lokala och regionala 
hotbilden kan vara allvarligare, eller mindre allvarlig, än Valmyndighetens dimensionerande 
hotbild.  

Valmyndighetens dimensionerande hotbild inför valen 2022 utgår ifrån omvärldsläget, 
händelser i andra länder och framförallt incidenter under föregående två val. Under 
föregående val har det förekommit fysiska angrepp mot vallokaler, om än begränsade, när 
grupper gått in i vallokaler och genomfört aktioner vilket medfört att ordningen inte kunnat 
upprätthållas under den tid som manifestationen genomfördes. Det finns även exempel på 
att enskilda individer varit inne i vallokaler och stört ordningen genom att skandera 
propaganda, sparka på dörrar, spottat mot väljare, hota röstmottagare etc. Därutöver har vi 
noterat incidenter avseende stölder av valsedlar, skadegörelse av vallokaler och valmaterial, 
samt hot mot såväl röstmottagare som tjänstepersoner inom valadministrationen. Det har 
även förekommit cyberangrepp mot valadministrationen och försök till otillbörlig påverkan.    

Valmyndigheten registrerade 81 incidenter 2019 och 63 kommuner beskrev efter valet 2019 
att det förekommit en eller flera incidenter med försökt till sabotage, ordningsstörning eller 
annan incident som riskerade påverka valgenomförandet eller förtroendet för valen. 
Valmyndigheten bedömer att antalet ska ses som lågt i förhållande till hur omfattande ett 
allmänt val är och vi betraktar svenska val som säkra och lugna. Det sagt så ser 
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Valmyndigheten en gradvis försämring och anser därför att det är rimligt att 
valadministrationen vidtar åtgärder för att förebygga och skapa förmåga att hantera 
eventuella angrepp mot valens genomförande.  

Valmyndigheten planerar utifrån att det finns aktörer som har kapacitet, intention och 
möjliga tillfällen att påverka valens genomförande. Vi planerar även för att det inte går att 
utesluta att det sker ett eller flera begränsade angrepp mot valens genomförande. Det säger 
dock ingenting om det verkligen kommer att ske ett angrepp. Ett faktiskt hot består av både 
förmåga (att kunna genomföra ett angrepp), intention (vilja) och tillfällen (tid, plats och 
fysisk möjlighet). För att få kännedom om faktiska hot har vi utvecklat ett nära samarbete 
med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.  

3.2 Verksamhetsskyddsanalys? 

Valmyndigheten har fått frågor från några kommuner om de måste göra en 
verksamhetsskyddsanalys om de redan har en genomfört en risk- och sårbarhetsanalys.  

Valmyndigheten har tagit fram handledningen för verksamhetsskyddsanalys för de 
kommuner som saknar en befintlig metod men bedömer inte att det finns någon anledning 
att ersätta befintliga fungerande metoder och processer. En befintlig risk- och 
sårbarhetsanalys kan, vid behov, exempelvis kompletteras med en kolumn där skyddsvärde 
identifieras och bedöms.       
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Hej, 
 
Vänligen se bifogat nyhetsbrev.  
 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Publicering av informationsmaterial på Valcentralen 

 Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen produktion 

 Information om covid-19 på Valcentralen  

 Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet  

 Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

 
 

 
Sofie Wadström 
Kommunsamordnare, Valhandläggare 
 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 42 
 
www.val.se 
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www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Publicering av informationsmaterial på Valcentralen 

• Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen produktion 

• Information om covid-19 på Valcentralen  

• Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet  

• Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet 

 

Publicering av informationsmaterial på Valcentralen  

Under första delen av april kommer Valmyndighetens informationsmaterial inför valen 2022 
att börja publiceras på valcentralen. Följande material publiceras som pdf-filer för 
nedladdning: 

• Att rösta – informationsblad med övergripande information om rösträtt och hur man 
röstar i valen 2022.  

• Affischer i större format för tryck (A1): Rösta i vallokal på valdagen, Förtidsrösta, 
Personrösta. 

o Det är dessa affischer som ni har kunnat beställa från Valid. 

• Affischer för utskrift (A3/A4): Affischer med instruktion för de olika stegen vid 
röstning i vallokal/röstningslokal. 

• Valhemligheten - informationsblad (kommer publiceras senare under våren).  

Informationsbladen Att rösta och Valhemligheten kommer finnas översatta till de nationella 
minoritetsspråken samt de 20 största invandrarspråken. De kommer därmed att finnas 
tillgängliga på cirka 30 språk.  

På Valcentralen läggs samtliga språkversioner ut som pdf-filer för nedladdning och på val.se 
läggs även informationen Att rösta upp som text på sidan med information på andra språk.  

På val.se finns även övergripande information på lättläst svenska och på teckenspråk. 
Teckenspråksöversättningarna är uppdaterade och nya versioner kommer att läggas upp i 
början av april. 

 

Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen produktion  

På sidan Valkommunikation på Valcentralen finns information kring Valmyndighetens 
grafiska profil. Här finns även mallar och designelement som kan laddas ner och användas 
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för att skapa eget material för skyltning av röstningslokaler. Tipsa gärna era kommunikatörer 
om denna sida!  

Valmyndigheten har inte tagit fram någon specifik etikett/logo för valen 2022 inom den 
grafiska profilen. 

 

Information om covid-19 på Valcentralen  

Åtgärder och restriktioner relaterade till covid-19 har den senaste tiden successivt avvecklats 
i Sverige. Valmyndigheten bedömer trots detta att det finns ett behov av att 
valadministrationen vidtar åtgärder för att säkerställa att valgenomförandet upplevs som 
tryggt. Hela valadministrationen behöver även ha beredskap för en situation med ökad 
smittspridning och nya varianter av viruset.  

Information kring kommunernas förberedelser relaterade till covid-19 finns att ta del av 
under sidan Praktiska förberedelser på Valcentralen. Valmyndigheten redogör där för sin 
bedömning, kommer med rekommendationer och råd samt svarar på ett antal vanliga frågor. 

 

Digital introduktionsutbildning om valsäkerhet  

I slutet av 2021 lanserade Valmyndigheten en digital introduktionsutbildning om valsäkerhet 
som följdes upp av regionala workshoppar på temat valsäkerhet och verksamhetsskydd. En 
inbjudan gällande den digitala introduktionsutbildningen gick ut per mejl till alla valnämnder.  

Kontakta gärna Valmyndigheten via valadm@val.se för att få tillgång till utbildningen om ni 
i er kommun ännu inte tagit del av den. 

 

Erfarenheter från genomförda workshoppar i valsäkerhet  

Valmyndigheten efterfrågade tips, råd och erfarenheter avseende valsäkerhet i samband med 
de workshoppar som vi genomförande i samarbete med länsstyrelserna under december och 
januari. Alla inkomna svar har sammanställts i ett PM som bifogas detta nyhetsbrev. Stort 
tack till alla som delat med sig och bidragit till sammanställningen.  

Valmyndigheten har även tagit fram en mall för verksamhetsskyddsanalys som också 
bifogas. Mallen är inspirerad av en gemensam verksamhetsskyddsanalys som genomförts av 
kommunerna i Värmland i samarbete med Valmyndigheten. För att ta del av det arbetet kan 
ni kontakta valadm@val.se. 

 

 

 

mailto:valadm@val.se
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Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



Från: Brev: Val ValAdm <valadm@val.se> 
Skickat: den 6 april 2022 14:17 
Till: Brev: Val ValAdm 
Ämne: Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:11V 
Bifogade filer: Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_11V.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Hej, 
 
Vänligen se bifogat nyhetsbrev. 
 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Utbetalning av statsbidrag 

 Gemensam plan för kommunikation inom valadministrationen 

 Stödmaterial för behörighetsadministration finns nu i Valid 

 Valmyndigheten skriver ordningen riksdag, region- och kommunfullmäktige 

 Information om partier 

 Manualer publicerade på Valcentralen 

 Lästips - handbok om kommunal krisberedskap 

 
 
Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

 
 

 
Sofie Wadström 
Kommunsamordnare, Valhandläggare 
 
Valmyndigheten 
Telefon: 010-575 70 42 
 
www.val.se 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.val.se/__;!!DCP8XqSIQEM!Ldk-yS8CDF-OXLtwvFe3eeu9JvjmL3T2mGDyjpbH5SgrjM3Fipw37Dh5YUn6QokMhmPPw91aq35Yqm0$
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 Datum Utgåva  

 2022-04-06 2022:11V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:11V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Utbetalning av statsbidrag 

• Gemensam plan för kommunikation inom valadministrationen 

• Stödmaterial för behörighetsadministration finns nu i Valid 

• Valmyndigheten skriver ordningen riksdag, region- och kommunfullmäktige 

• Information om partier 

• Manualer publicerade på Valcentralen 

• Lästips - handbok om kommunal krisberedskap 

 

Utbetalning av statsbidrag 

Nu är statsbidraget fastställt och utbetalningarna påbörjades i förra veckan. Kontakta 
valadm@val.se om ni har några frågor. Statsbidragets storlek baseras på antal röstberättigade 
per den 1 mars 2022, se mer information i nyhetsbrev 2022:1V.  

 

Gemensam plan för kommunikation inom valadministrationen 

Ett arbete pågår just nu med att ta fram en gemensam kommunikationsplan för 
valadministrationen. Syftet är att tydliggöra kommunikationsuppdragen för central, regional 
och lokal valmyndighet och därmed skapa en mer enhetlig och tydlig kommunikation för 
valadministrationen som helhet. Ett utkast av planen kommer att stämmas av med 
länsstyrelsens referensgrupp och vår referensgrupp för kommuner. 

 

Stödmaterial för behörighetsadministration finns nu i Valid 

Valmyndigheten har nu tagit fram material som ska fungera som komplement till 
Behörighetsmanualen och de Frågor och svar som sedan tidigare finns på Valcentralen. 

Av säkerhetsskäl finns de nya filerna i Valid, i menyn Arbetsmaterial (under Generell 
valadministration). Där hittar ni följande dokument om behörigheter: 

• Information – Användare och behörigheter: Detta material visar bland annat 
skärmbilder över hur det ser ut för användaren vars behörighet ni utfärdar. 

• Vanliga frågor och svar – användare och behörigheter: Detta material visar fler tekniska 
frågor och svar samt förslag på lösningar än de som finns på Valcentralen. 

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
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Filerna kommer att uppdateras löpande utifrån informationsbehovet och eventuella nya 
frågor. Vi kommer inte att informera vid varje tillfälle som dokumenten har uppdaterats, 
utan det kommer att finnas datum i filnamnen som visar när de skapades.  

 

Valmyndigheten skriver ordningen riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 

Valmyndigheten har fram till nyligen använt båda ordningarna (”riksdag, kommun och 
region” eller ”riksdag, region och kommun”). Vi kommer framöver vara konsekventa vi kan 
med att ange region före kommun i de sammanhang vi kan.  

Det finns ett fåtal produkter som redan är tryckta, där det står i ordningen ”riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige”, så som exempelvis handledningar för röstmottagare. Vi 
ändrar ordningen i material som inte publicerats ännu.  

➔ Observera att det fortfarande kommer vara ordningen riksdag, kommunfullmäktige 
och regionfullmäktige i valsedelställ, vid rösträkning, på röstkort och i röstlängd. 

Vi vill också vara tydliga med att det finns ingen rätt eller fel ordning att skriva valen i. 

 

Information om partier 

Registrerade partibeteckningar 

Sista dag att registrera partibeteckning för att den ska gälla årets val var den 28 februari. 
Totalt 281 partier har registrerat sin partibeteckning inför valen till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige den 11 september i år. Det är en ökning jämfört med vid 2018 års val 
då totalt 265 partibeteckningar fanns registrerade.  

Statistik över registrerade partibeteckningar 

Valtyp Antal 2022 Antal 2018 

Partier som registrerat sin 
partibeteckning för 
riksdagsval och därmed alla 
andra val 

35 38 

Partier som registrerat sin 
partibeteckning för val till 
regionfullmäktige och 
därmed även till 
kommunfullmäktige 

46 36 

Partier som registrerat sin 
partibeteckning för val till 
kommunfullmäktige 

200 191 

Totalt 281 265 
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På https://www.val.se/for-partier/partibeteckning/registrerade-partibeteckningar.html 
finns en fullständig lista över alla registrerade partibeteckningar.  

Det är enbart partier som har en registrerad partibeteckning som själva kan styra vilka 
kandidater som ska kunna väljas in för partiet. De kan genom att anmäla sina kandidater låsa 
sina kandidatlistor och därmed hindra att andra kandidater samtycker. Ni kan läsa mer om 
låsta listor här: https://www.val.se/for-partier/kandidater-och-listor.html. De partier som 
har registrerad partibeteckning har ett skydd för denna partibeteckning som gäller även 
mellan valtillfällena.  

Partier som vill ställa upp måste anmäla deltagande i val 

Partier behöver inte registrera sin partibeteckning för att delta i val. Däremot måste partier 
som vill delta i val anmäla sitt deltagande i valet senast 30 dagar före valdagen. Om ett parti 
som har registrerad partibeteckning anmäler sina kandidater för ett val så gäller det också 
som en anmälan om deltagande i valet. Att bara registrera partibeteckning innebär inte att 
partiet automatiskt har anmält deltagande i val.  

Hittills har 252 partier anmält deltagande i årets val. På https://www.val.se/for-
partier/anmalda-partier.html finns en fil som uppdateras löpande med de partier som anmält 
deltagande.  

En anmälan om deltagande gäller bara för det aktuella valtillfället – inte för kommande val. 

 

Manualer publicerade på Valcentralen 

Nu finns två nya manualer publicerade på Valcentralen:  

• Ambulerande röstmottagning 

• Budröstning med lantbrevbärare 
 

Ni hittar manualerna genom att välja ”FEB - SEP, Utbildning och rekrytering” i tidslinjen på 
startsidan, eller genom denna länk: 
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27
ba.html.  

 

Lästips - handbok om kommunal krisberedskap 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) har publicerat ett nytt kapitel i handboken om kommunal krisberedskap. Det nya 
kapitlet handlar om genomförandet av val. Målgrupper för kapitlet är kommunala 
beredskapssamordnare samt tjänstepersoner som arbetar med valen.  

Vidarebefordra gärna information om kapitlet till berörda personer. Informationen kan 
fungera som diskussionsunderlag inför höstens val tillsammans med Valmyndighetens övriga 
utbildningsmaterial. För att ta del av det arbetet kan ni kontakta valadm@val.se. 

https://www.val.se/for-partier/partibeteckning/registrerade-partibeteckningar.html
https://www.val.se/for-partier/kandidater-och-listor.html
https://www.val.se/for-partier/anmalda-partier.html
https://www.val.se/for-partier/anmalda-partier.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
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Kapitlet finns att hitta här: https://www.msb.se/sv/publikationer/handbok-i-kommunal-
krisberedskap--2.-kommunala-verksamheter-genomforande-av-val/.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

https://www.msb.se/sv/publikationer/handbok-i-kommunal-krisberedskap--2.-kommunala-verksamheter-genomforande-av-val/
https://www.msb.se/sv/publikationer/handbok-i-kommunal-krisberedskap--2.-kommunala-verksamheter-genomforande-av-val/


1 (2)

Postadress:403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland

Enligt sändlista

Fördelning av fasta valkretsmandat 

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kap. 10 § vallagen om antalet 
fasta mandat som varje valkrets ska ha i Västra Götalandsregionen vid 
valet till regionfullmäktige

Valkrets Antal
Göteborgs kommun 45
Västra Götalands läns västra 29
Västra Götalands läns norra 21
Västra Götalands läns södra 18
Västra Götalands läns östra 21

Länsstyrelsen beslutar samtidigt med stöd av 4 kap. 15 § vallagen om 
antalet fasta valkretsmandat som varje valkrets ska ha i 
valkretsindelade kommuner i Västra Götalands län

Borås kommun
Valkrets Antal
Borås 1 20
Borås 2 21
Borås 3 24

Trollhättans kommun
Valkrets Antal
Trollhättan Norra 28
Trollhättan Södra 26

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden senast den 4 
maj 2022. Överklagandet ska lämnas in till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 403 40 Göteborg.

Beslut 

Datum
2022-04-07

 

Ärendebeteckning 
201-11623-2022



Beslut 2 (2)Länsstyrelsen 
Västra Götaland 2022-04-07 201-11623-2022

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjuristen Ulla Bäckekihl med länsjuristen 
Marina Fagermoen som föredragande.

Kungörelse
Kungörelse i ortstidningar i länet den 13 april 2022.

Sändlista
Valmyndigheten 
Västra Götalandsregionen, regionstyrelsen@vgregion.se 
Borås kommun, valnamnden@boras.se
Trollhättans kommun, valnamnden@trollhattan.se

mailto:regionstyrelsen@vgregion.se
mailto:valnamnden@boras.se
mailto:valnamnden@trollhattan.se


 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jacob Ingvarsson 
Handläggare 
0734-327171 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-03 
 

Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00024 2.3.3.2 
 

  

 

Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor för 

Valnämnden (2022-03-15) 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder för Valnämndens ordförande.        

 

Ärendet i sin helhet 

Valkansliet på Borås Stad bjöd in till en tvådagars-konferens mellan den 15-16 

mars 2022. Valnämndens ordförande deltog den första dagen.  

Konferensen riktade sig till de 20 största kommunerna i Sverige och dess 

personal som arbetar med att genomföra det allmänna valet.  

Beslutsunderlag 

1. Program för valkonferens 15-16 mars 2022 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



VÄLKOMMEN
till Borås Stad och storstadsnätverket för val! 

Var? Borås kongress, akademiplatsen 2, 503 32 Borås. 
Program för 15-16 mars 2022

Tisdagen den 15 mars 10.00-10.30

Välkommen till Borås, presentation och program 
Pelle Höög, Kommunfullmäktiges ordförande inleder träffen och hälsar 
er välkomna till Borås

10.30-11.15

Säkerhetsarbetet inför och under valet Kommunpolis Nadim 
Ghazale och Rangbar Mohammad, säkerhetschef Borås Stad

 11.15-12.15

Valmyndigheten informerar om aktuella frågor och ställningstaganden 
samt feedback från senaste träffen i Stockholm

12.15-13.15 LUNCH, Borås Stads representationskommitté representerar

  13.15-13.45

Myndigheten för delaktighet, Maria Montefusco uppdaterar oss     
om stödmaterial och myndighetens arbete med tillgänglighet 

13.45-14.15

Valmyndigheten, fördjupning om röstmottagarens roll, hot/hat, bemötande 
och opartiskhet.

14.15-14.45

Röstmottagarens roll Arbetsmiljöansvar för röstmottagare på valdag och 
förtidsröstning. Göteborg och Örebro inleder.
Gruppdiskussioner

14.45-15.00 FIKA  

15.00-15:30 
Utbildning för röstmottagare, hur lägger kommunerna upp det? Stockholm 
inleder och pratar om sin utbildningsportal. Gruppdiskussioner.



Onsdagen  den 16 mars 09.00-09.15

Sveriges kommuner och regioner informerar om deras 
seminariumtillfällen och erfarenhetsutbyte med kommuner
09.15-09.45
Valid, hur hanterar kommuner behörigheter i systemet i 
förtidsröstningen vid utskrift av röstkort? 
Linköping inleder därefter gruppdiskussioner

10.00-12.00

15.30-16.00 
Richard Mattsson, Stadsarkitekt, föredrar om Borås Stad. 

Propaganda vid förtidsröstningslokaler och vallokaler.  
Borås och Helsingborg informerar hur Valkansliet förbereder för 
detta. Gruppdiskussioner   
Särskilda röstmottagningsställen, Ambulerande röstmottagning/
institutionsröstning, Valmyndigheten inleder och därefter 
Halmstad
Hur ser kommunerna på denna form av röstmottagning,begränsat 
öppethållande? Förtidsröstning på exempelvis boenden,häkte, 
fängelse och sjukhus. Ambulerande röstmottagning? 
Gruppdiskussioner.

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00, Valmyndigheten inleder och därefter Norrköping

Hur hanterar vi köer vid röstmottagningen?
Valsedlar, hantering av valsedelsställ.
Gruppdiskussioner.
14.00-14.15
Frågor som uppkommit samt vem tar över stafettpinnen för nästa 
valnätverksträff? (Programpunkten tas före Kaskelot pga att alla 
kommuner inte har det systemet och därmed inte relevant för 
alla.)   
14.15-14.30 FIKA 
14.30-15.00

Uppdatering från Kaskelot och användarföreningen.

15.00 Avslut på nätverksträffen, tack för er medverkan!

15.00 Avslut på träffen, tack för er medverkan! 

15.00 Avslut, tack för deltagande!

09.45-10.00 FIKA
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Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor för 

Valnämnden (2022-04-20) 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder för Valnämndens ordförande.  

Ärendet i sin helhet 

Sociala omsorgsförvaltningen bjöd in till en tillgänglighetsworkshop den 20 

april 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Program för tillgänglighetsworkshop 20 april 2022 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 
 
  

 
Sociala Omsorgsförvaltningen 
 

INBJUDAN/ KALLELSE TILL EN FORTSÄTTNING TILLGÄNGLIGHETS ARBETE 
 
Presidium för:  
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Arbetslivnämnden, 
Vård och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Överförmyndarnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Samhällbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Krisledningsnämnden, Stadsrevisionen, Valnämnden, AB Bostäder i Borås, Borås 
Djurpark AB, Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Lokaltrafik AB, Borås 
Parkerings AB, Borås Textil Fashioncenter, Borås TME AB, Borås regionen Sjuhärads 
kommunalförbund, Fristadbostäder AB, Industribyggnader i Borås AB, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, Viskaforshem AB, berörda bolagschefer och förvaltningschefer. 
 
DATUM: 20 april, 2022. 

TID: 8:30-12:00  

PLATS: Träffpunkt Simonsland, Viskastrandgatan 5  

Åsikten, plan 2.  

 
Tillgänglighet 

• Ange gärna om du har speciella behov till exempel rullstolsplatser, hörslinga, eller 

skrivtolk. 

• Undvik starka dofter, parfymer och rakvatten samt kläder som varit i kontakt med 

pälsdjur. 

 
  



 
 
Hej! 
 
Ni får denna inbjudan då ni har identifierats som viktiga nämnder/förvaltningar och bolag för att 
diskutera fortsättningen på tillgänglighetsarbete i Borås Stad. 
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisationen fick Sociala 
omsorgnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet. Samarbetsuppdraget 
syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten.  
 
Vi arrangerar nu en tillgänglighetsworkshop. Syftet med workshopen är att öka kunskapen om 
vad tillgänglighet innebär. Målet med workshopen är att vi tillsammans öka kunskap på 
tillgänglighetsfrågor i olika områden.  

Dagordning 
 
Tid Aktiviteter 
8:30 Inledning (Yvonne Persson) 
8:35 Information om uppdraget gällande tillgänglighet (Magnus Stenmark) 
8:40 Presentationsrunda 
8:50 Program för ett tillgängligt samhälle och Mänskliga rättigheter program (Emma 

Lingefeldt) 
9:20 Fika 
9:30 Tillgänglighet och social hållbarhet (Melia Hadzisalihovic) 
10:00 Universell utformning och tillgänglighet i valet  

• Hur kan valet bli mer tillgängligt?  
• Bli en lättläst politiker, vad innebär det? (Ylva Bjele) 

11:50 Sammanfattning av dagen 
 

Meddela gärna funktionshinderkonsulent Herawati Nowak, 
(herawati.iskandar.nowak@boras.se eller 035-35-58-57) senast den 11:e april om:  

• Antal personer och namn på de som förväntas närvara  
• Ni vill delta fysisk eller digitalt.  
• Ni ska delta fysisk bjuder vi bjuder på fika. Meddela gärna eventuellt önskemål 

om ni behöver specialkost. 
 
Ni är varmt välkomna!  
Vänliga hälsningar,  
 

Yvonne Persson 
(Ordförande) 

 
 
 
 

Magnus Stenmark 
(Förvaltningschef)  

mailto:herawati.iskandar.nowak@boras.se
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Förtidsröstningslokaler för allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 

Godkänna föreslagna ändringar samt slutgiltigt förslag av 

förtidsröstningslokaler för allmänna valen 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Sedan Valnämndens sammanträde i februari har det skett förändringar vad 

gäller öppettider för förtidsröstningslokalerna som är i Stadsbiblioteket, 

Norrbyhuset och Boråshallen. Stadsbiblioteket har fått generösare öppettider 

med förlängd öppettid på 1 h/vardag och stänger därmed klockan 20.00. 

Norrbyhuset kommer vara öppet på lördagen den 27 augusti när Norrbydagen 

arrangeras. Boråshallen, Rotundan är öppen när Götadagen arrangeras lördagen 

den 10 september.  

Valnämnden bör ha generösa öppettider samt ha samma öppettider som 

verksamheterna för att det ska vara tydligt för väljarna och därmed föreslås 

komplettering med dessa ändringar enligt bifogad lista.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställd lista på förtidsröstningslokalerna och öppettider. 

Beslutet expedieras till 

1. Politiska partier representerade i Kommunfullmäktige samt de övriga partier 

som efterfrågar dokumentet. 

2. Berörda förtidsröstningslokaler. 

3. Valdatasystemen Kaskelot och Valid. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Förtidsröstningslokaler för allmänna valen den 24 

augusti - 11 september 2022 

 Dalsjöfors: gamla fritidsgården  

o måndag-fredag 10.00-18.00, lördag 10.00-16.00, söndag stängt 

 

 Fristad: Skogslids vård- och omsorgsboende  

o Måndag-onsdag 10.00-18.00, torsdag-fredag 10.00-16.00, lördag 

10.00-13.00, söndag stängt 

 

 Göta: Boråshallen, Rotundan  

o Måndag-fredag 10.00-17.00, lördagen den 10 september: 10.00-

18.00 övriga lördagar och söndagar stängt 

 

 Hulta: Hultahuset, mötesplatsen  

o Måndag-torsdag 10.00-20.00, fredag 10.00-16.00, lördagar och 

söndagar stängt 

 

 Hässleholmen: Hässlehuset, mötesplatsen  

o Måndag-torsdag: 10.00-20.00, fredag: 10.00-16.00, lördagar och 

söndagar stängt 

 

 Knalleland (Valstuga) 

o Måndag-fredag: 10.00-19.00, lördag-söndag 10.00-17.00 

 

 Kristineberg: Kristineberghuset, hemtjänstens tidigare lokaler  
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o Måndag: 10.00-18.00, tisdag-torsdag: 10.00-16.00, fredag: 10.00-

13.00, lördagar och söndagar stängt 

 

 Norrby: Norrbyhuset, mötesplatsen  

o Måndag-torsdag: 10.00-20.00, fredag: 10.00-16.00 samt lördagen 

den 27 augusti: 13.00-18.00 övriga lördagar och söndagar stängt 

 

 Sandared: Sandgärdskolans aula  

o 27-28 augusti, 3-4 september samt 10 september: 09.00-17.00 

 

 Sjöbo: Sjöboskolan, stora matsalen  

o 27-28 augusti, 3-4 september samt 10 september: 09.00-17.00 

 

 Stadsbiblioteket   

o Måndag-torsdag: 09.00-20.00, fredag: 09.00–19.00, lördag-

söndag: 11.00–16.00 

 

 Stadshuset receptionen, ingång från Kungsgatan 55, 50180 Borås  

o Observera enbart valdagen den 11 september: 08.00-20.00 

  

 Stora torget, valstuga  

o Måndag-fredag: 10.00-18.00, lördag-söndag: 10.00-16.00 

 

 Södra Älvsborgs sjukhus (Östen Engelbrektssons lokal)  

o måndag-fredag: 10.00-18.00, lördag: 10.00-16.00 samt söndag: 

stängt 

 

 Viskafors: Viskaforsskolans matsal 

o 27-28 augusti , 3-4 september samt 10 september 09.00-17.00 

 

Anna Enochsson 

Valledare 
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Vallokaler för allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 

Godkänna det slutgiltiga förslaget av vallokaler för allmänna valen 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Sedan Valnämndens sammanträde i februari har det skett förändringar på två 

vallokaler. Särlaskolan kommer renoveras tidigare än planerat vilket gör att 

vallokalen i biblioteket blir påverkad och att vallokalen föreslås vara i 

paviljongen/matsalen som är en tillfällig lokal under renoveringen.  

I Almåsgymnasiet har uppehållsrummet renoverats och ytan har blivit mindre 

vilket medför att den inte lämpas som vallokal och därmed föreslås en 

lektionssal.   

I bifogad lista finns ett slutgiltigt förslag till vallokaler för allmänna valen 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, slutgiltigt förslag till vallokaler för allmänna valen 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen 

2. Samtliga lokaler för preliminär bokning  

3. CKS, Centrum för kunskap och säkerhet för avlarmning och upplåsning 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

 

Valkrets Valdistrikt   Vallokal 2022 

Borås 1  Aplared    Aplaredskolans matsal  

Borås 1  Hässleholmen-Tunnlandsgatan Bodaskolan, lilla matsalen  

Borås 1  Hässleholmen-Våglängdsgatan Bodaskolan, stora matsalen 

Borås 1  Hässleholmen-Brämhult   Bodaskolan, uppehållsrummet 

Borås 1  Boda-Brämhult   Brämhults fritidsgård, stora salen  

Borås 1  Dannike   Dannikeskolans matsal  

Borås 1  Dalsjöfors Västra   Dalsjöskolans klassrum 421 och 422 

Borås 1  Dalsjöfors Östra   Dalsjöskolans matsal  

Borås 1  Bergsbo-Trandared   Daltorphallen  

Borås 1  Bergsäter-Bergsbo   Daltorphallen  

Borås 1  Svensgärde-Sörmarken   Ekarängskolans idrottshall 

Borås 1  Hulta Västra    Ekarängskolans matsal  

Borås 1  Hulta Östra    Ekarängskolans matsal  

Borås 1  Hässleholmen-Distansgatan  Fjärdingskolans matsal  

Borås 1  Gånghester    Gånghesterskolans matsal  

Borås 1  Brämhult-Ön   Kyllaredshallen 

Borås 1  Brämhult-Kärra  Kyllaredshallen 

Borås 1  Målsryd    Målsrydskolans matsal   

Borås 1  Trandared Södra   Trandaredskolans gymnastiksal  

Borås 1  Trandared Östra   Trandaredskolans gymnastiksal  

Borås 1  Brotorp    Trandaredskolans matsal  

Borås 1  Trandared Västra   Trandaredskolans matsal  

Borås 1  Äspered - Rångedala   Äsperedskolans idrottshall 

      

Borås 2  Norrmalm-Sagavallen  Bergdalskolans gymnastiksal  

Borås 2  Bergdalen-Liljeberget   Bergdalskolans matsal  



Borås 2  Norrmalm-Hornsgatan  Bergdalskolans matsal  

Borås 2  Villastaden    Bäckängsgymnasiets  

centralkapprum 

Borås 2  Salängen-Villastaden   Bäckängsgymnasiets  

matsal 

Borås 2  Druvefors Östra   Daltorphallen  

Borås 2  Lugnet    Engelbrektskolan, uppehållsrummet 

Borås 2  Bergdalen-Södra   Engelbrektskolan, uppehållsrummet 

Borås 2  Viskafors Västra - Kinnarumma  Kinnarummaskolans matsal  

Borås 2  Göta-Kristineberg   Kristinebergskolans matsal  

Borås 2  Kristineberg    Kristinebergskolans matsal  

Borås 2  Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg  Kristinebergskolan idrottshall  

Borås 2  Druvefors Västra   Kronängskolan, Daltorpskolans  

idrottshall 

Borås 2  Göta    Kronängskolan, Myråsskolans matsal 

Borås 2  Göta-Regementet   Kronängskolan, Myråsskolans idrottshall 

Borås 2  Norrmalm-Kype  Mötesplats Norrmalm allrum  

Borås 2  Centrum Östra   Sturehallen   

Borås 2  Östermalm    Sturehallen 

Borås 2  Svaneholm - Seglora   Svaneholmskolans matsal   

Borås 2  Hedvigsborg-Kråkered   Svedjeskolans matsal  

Borås 2  Bosnäs-Viared   Sven Eriksonsgymnasiets aula  

Borås 2  Centrum    Sven Eriksonsgymnasiets aula  

Borås 2  Centrum Norra   Kongresshuset (Exposalen) 

Borås 2  Norrmalm-Nedre  Kongresshuset (Exposalen) 

Borås 2  Viskafors-Fagersberg  Viskaforskolans stora matsal  

Borås 2  Rydboholm    Ängsjögårdens förskola, Torget  

      

Borås 3  Norrby Norra   Almåsgymnasiet (fysiksal A213) 

Borås 3  Norrby Södra    Almåsgymnasiet (matsalen) 

Borås 3  Norrby-Billdalsgatan  Almåsgymnasiet (matsalen) 



Borås 3  Fristad Kvarbo   Asklandaskolans matsal  

Borås 3  Fristad-Asklanda  Asklandaskolans matsal  

Borås 3  Borgstena - Tämta-Vänga   Borgstena Allhall  

Borås 3  Bredared    Bredaredskolans idrottshall  

Borås 3  Hestra-Byttorp   Byttorpsklints äldreboende,  

samlingssalen  

Borås 3  Tullen    Byttorpskolans idrottshall 

Borås 3  Byttorp    Byttorpskolans matsal 

Borås 3  Fristad-Gingri   Fristadskolans matsal (La Bamba)  

Borås 3  Ekås-Hestra    Hestra Midgårdskolans matsal  

Borås 3  Hestra Parkstad   Hestra Midgårdskolans matsal  

Borås 3  Sandared Östra   Sandgärdskolans aula  

Borås 3  Sandared    Sandgärdskolans matsal  

Borås 3  Sandared Västra   Sandgärdskolans matsal  

Borås 3  Sandhult-Hedared  Sandhultskolans matsal  

Borås 3  Alideberg-Erikslund   Sjuhäradshallen 

Borås 3  Knalleland-Lundby   Sjuhäradshallen 

Borås 3  Sjöbo-Almenäs  Sjöbohallen 

Borås 3  Sjöbo-Långesten  Sjöbohallen  

Borås 3  Sjöbo-Björksäter  Sjöboskolans lilla matsal  

Borås 3  Sjöbo-Nolhaga  Sjöboskolans stora matsal  

Borås 3  Sjöbo-Ryda    Sjöbovallen, Borås GIF 

Borås 3  Sjöbo-Johannelund  Sjöbovallen, Borås GIF 

Borås 3  Lundaskog-Lyckebo   Sjömarkenskolans idrottshall 

Borås 3  Sjömarken Norra   Sjömarkenskolans idrottshall 

Borås 3  Sjömarken Södra   Sjömarkenskolans matsal 

Borås 3  Frufällan-Tosseryd   Slättängskolans matsal 

Borås 3  Sparsör    Slättängskolans matsal 

Borås 3  Parkstaden-Byttorp   Särlaskolan, matsal/paviljong  
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Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till 

vallokal och förtidsröstningslokal. 

Valnämndens beslut 

Föreslagna förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till vallokal och 

förtidsröstningslokal fastställs med tillämpning från och med allmänna valen 

2022. 

Ärendet i sin helhet 

Gällande propaganda och röstmottagarnas ansvar så regleras det i vallagen 

enligt följande  

I vallagens 8 kap 3 §, ”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det 

inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i 

deras val.” 

I vallagens 8 kap, 4 § ”Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. 

Den som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de 

anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.”  

Utifrån ovanstående lagtext rekommenderas att det tydliggörs för partierna vad 

som anses vara politisk propaganda och Valnämndens i Borås 

förhållningsregler. Nedanstående förhållningsregler börjar gälla i samband med 

allmänna valet 2022 och bör utvärderas inför nästkommande val.  

Vidare är det viktigt att samtliga röstmottagare i förtidsröstningslokalerna och 

vallokalerna är införstådda med vad som anses vara propaganda och ej.  

Förhållningsreglerna tas fram för att det ska bli tydligt för partierna och deras 

företrädare vad som anses vara propaganda och hur information i och invid 

röstningslokaler får förmedlas till väljarna.  

Propaganda innefattar affischering, utdelning av flygblad, broschyrer eller annan 

skriftlig information om politiska partier samt även muntlig information som 

syftar till att (otillbörligt) påverka eller hindra väljare i deras val. Väljare ska i 

lugn och ro, utan yttre påverkan, kunna välja valsedel och avge sin röst. 

Förhållningsregler från och med allmänna valen 2022: 

§1 Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda än 

valsedlar får finnas i förtidsröstningslokalerna eller vallokalerna. 
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§2 Det får ej förekomma politiska tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop 

till väljarna i eller nära anslutning till förtidsröstningslokal eller vallokal. 

Gränsen för vad som betraktas vara i närheten av lokal kan normalt 

beräknas vara 15 meter men avståndet kan variera något beroende på 

lokalens placering och utformning. Vid avvikelse från normalavståndet, 

utfärdar Valnämnden särskilda riktlinjer för berörda lokaler.  

§3 Det får inte förekomma politisk affischering utanför ingången till en 

förtidsröstningslokal/vallokal eller i anslutning till dessa, cirka 15 meter 

beroende på lokal. 

§4 Partipolitiska aktiviteter får inte bedrivas i eller vid ett utrymme intill en 

förtidsröstningslokal/vallokal, cirka 15 meter beroende på lokal. Politisk 

propaganda ska hållas utom hörhåll från lokalerna och innefattar även 

köerna till lokalerna. Ordförande i förtidsröstningslokalerna/vallokalerna 

kommer få riktlinjer vad som gäller specifikt för deras lokal.  

§5 Röstmottagare får inte vara försedda med partisymboler, dela ut 

information i politiska frågor till väljare eller på annat sätt agera så att deras 

objektivitet kan ifrågasättas 

§6 Rösträkningen i vallokalen och den preliminära rösträkningen på onsdagen 

ska vara öppen för allmänheten. Åhörare hänvisas till angiven plats men får 

inte störa rösträkningen. Om åhörare stör rösträkningen blir denna ombedd 

att lämna lokalen av ansvarig röstmottagare.  

7§ Valnämndens ledamöter och ersättare samt tjänstepersoner får befinna sig i 

förtidsröstningslokalen och vallokalen i syfte att granska röstmottagningen. 

Dessa får inte bära synliga partisymboler och ska kunna identifiera sig med 

sina tjänstekort vid förfrågan. 

§8 Partiföreträdare får lämna valsedlar som partierna ansvarar för till 

röstmottagare på ett röstmottagningsställe. När de gör detta, ska de ta av sig 

eventuella politiska symboler/banderoller, då detta anses som propaganda. 

Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och att lämnade 

valsedlar fylls på. Det är inte röstmottagares ansvar att meddela partier om 

valsedlar som partierna ansvarar för tar slut under lokalens öppettid.  

§9 Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala 

kassar utan partisymboler till röstmottagarna. Partierna får lämna valsedlar 

från klockan 07.00 på valdagen i respektive valdistrikt. 

§10 Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. 

Partiernas valsedelsutdelare får inte stå närmare entrén än cirka 15 meter 

beroende på lokal. Valsedelsutdelare får således inte stå inomhus, då detta 

anses vara propaganda. Utdelning av valsedlar får inte göras så att eventuell 

utrymning av lokalen hindras eller på sätt som kan verka stötande för 

väljare. Valsedelsutdelarna får inte heller dela ut valsedlar till de väljare som 

redan står i kön till röstningslokalen. 
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Beslutet expedieras till 

1. Politiska partier representerade i Kommunfullmäktige 

2. Samtliga röstmottagare som tjänstgör i allmänna valen 2022 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

 

 

Delegationsordning för Valnämnden 
Fastställd av Valnämnden 2022-05-03 

 

 

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Förkortningar 

Valnämndens delegationer 

A. Allmänna och juridiska ärenden 

 

B. Ekonomi- och upphandlingsärenden 

 

C. Personal- och organisationsärenden 

 

D. Ärenden enligt vallagen m.m 

  



FÖRKORTNINGAR 

FL Förvaltningslagen (2017:900) 

KL  Kommunallagen (2017:725) 

OSL  Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) 

TF  Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

ValL  Vallagen (2005:837) 

  



VALNÄMNDENS DELEGATIONER 

Valnämndens ansvarsområde  

Valnämndens ansvarsområde framgår av Valnämndens reglemente som anger att nämnden 

verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till regionfullmäktige och 

kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 

 

Syfte med delegation  

Syftet med delegation är dels att avlasta nämnden, dels att möjliggöra en effektivare 

kommunal förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare 

samt att man på detta sätt ger nämnden mer utrymme till övergripande frågor.  

 

Allmänt om delegation av beslutanderätt  

Delegation enligt kommunallagens (KL) bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över 

till någon annan (delegaten). Den beslutanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende 

eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på delegation tas det på nämndens vägnar.  

 

Beslutet ska undertecknas av delegaten och vid behov diarieföras. Ett beslut fattat av 

delegaten ses som ett nämndbeslut och kan överklagas genom laglighetsprövning.  

 

Nämnden kan när som helst återkalla beslutanderätten, helt eller i visst fall. Nämnden kan 

dock inte ompröva eller återta ett beslut som har fattats med stöd av delegation. Alla beslut 

som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Anmälningsskyldigheten till 

nämnden gäller också när beslutanderätten vidaredelegeras. Nämnden bestämmer själv när 

och hur denna anmälningsskyldighet ska fullgöras.  

 

I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som ska fatta olika typer av beslut. Det 

framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras till nämnd, utskott, 

förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslutanderätt till 

nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 

beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 

fullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 

 

Delegater  

En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till  

• Ett utskott (avdelning) av nämnden t.ex. arbetsutskott.  

• En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande. 

 



• En anställd hos kommunen. Delegaten (den anställde) behöver inte nödvändigtvis vara 

anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  

 

När en nämnd delegerar beslutanderätt ger nämnden någon annan (delegaten) rätt att fatta 

beslut i nämndens ställe. Delegatens beslut ses som nämndens beslut och kan överklagas 

genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Nämnden får inte ändra delegatens 

beslut i efterhand genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

 

Nämnden beslutar själv i vilka ärenden eller ärendegrupper beslutanderätten ska delegeras 

men är begränsad av kommunallagen som anger vilka ärendetyper som inte får delegeras.  

 

Delegationsförbud  

Nämnden får inte delegera beslutanderätten avseende:   

- Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, d.v.s. 

frågor som innebär övergripande ansvar för verksamheten 

- Framställningar eller yttranden till fullmäktige 

- Yttranden med anledning av att fullmäktiges beslut överklagats 

- Yttranden med anledning av att beslut som tagits av nämnden i dess helhet över- 

klagats 

- Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om ärendet är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt 

- Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 

- Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bl. a inom socialområdet 

 

Beslut eller ren verkställighet  

Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. Beslut kan enligt 

kommunallagen bara fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse/nämnder, 

partsammansatta organ eller av delegat med stöd av delegation. Vid beslut finns 

tolkningsutrymme och möjlighet för beslutsfattaren att välja olika alternativ. Beslut kan alltid 

överklagas. De befogenheter och därtill hörande verkställighetsbeslut som en tjänsteman 

har inom ramen för sina löpande arbetsuppgifter omfattas inte av någon delegation i 

delegationsordningen. Dessa befogenheter och beslut utgör ren verkställighet.  

 

Gränsen mellan beslut och ren verkställighet går inte att dra med exakthet, men 

kännetecknande för ett beslut i kommunalrättslig mening är bland annat att det finns 

utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra självständiga 

överväganden och bedömningar. Vid ren verkställighet finns inte något större utrymme för 

självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det kan exempelvis röra sig om 

avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar 

turordning. Beslut av rent förberedande eller verkställande art får inte överklagas. 



Anmälan av delegationsbeslut  

Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Det finns flera syften 

med anmälningsskyldigheten. Genom anmälan får nämnden information om och kan följa 

hur uppdraget att fatta beslut i nämndens ställe utförs. Förutom behovet av information och 

kontroll, har anmälan betydelse för beslutets lagakraftvinnande. Tiden för att överklaga ett 

delegationsbeslut räknas från det datum när det tillkännages på stadens anslagstavla att 

protokoll över beslutet har justerats. Ett överklagande ska ha kommit in inom tre veckor från 

detta datum. Undantag är de beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Vilka 

dessa beslut är och hur de överklagas framgår av speciallagstiftning, t ex offentlighets- och 

sekretesslagen och vallagen.   

  

Delegationsbeslut innebär att fatta beslut på Valnämndens vägnar. Därför ska besluten 

anmälas vid Valnämndens nästkommande sammanträde. Anteckning av anmälan görs i 

Valnämndens protokoll.  

 

Valnämndens delegation av beslutanderätt  

Valnämnden delegerar sin beslutanderätt och uppdrar åt utskott, ledamot eller anställd att, 

under de förutsättningar som anges i denna delegationsordning, besluta på nämndens 

vägnar i de ärenden som anges i följande förteckning.  

 

Anvisningar  

I anvisningskolumnen kan anvisningar finnas om beslutsrättens omfattning och begränsning, 

lagrum, vägledning, information om policys, riktlinjer och regler. Delegationsrätten får 

endast utnyttjas inom ramen för beviljade anslag. 

  



 

  

 Ärende Delegat(er) Anvisning, lagrum, 
riktlinjer, relger  

1.  
A. Allmänna och juridiska ärenden 

A:1 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att valnämndens beslut 
inte kan avvaktas 

Valnämndens 
ordförande 

6 kap. 39 § KL 

    A:2  Rättidsprövning av överklaganden Valledare 45 § FL 

    A:3  Beslut att inte lämna ut allmän 
handling 

Kommunsekreterare TF och OSL  
 

    A:4  Föra nämndens talan och avge 
yttranden i ärende eller mål vid 
domstol eller annan myndighet  

Valnämndens 
presidium 
 

Gäller inte i ärenden enligt 
6 kap. 38 § KL. 
Delegationen omfattar att 
ta ställning till om beslut 
eller dom ska överklagas 
samt att i förekommande 
fall överklaga. 

    A:5  Rättelse och omprövning av 
delegationsbeslut 

Valnämndens 
ordförande 

36-39 §§ FL 

    A:6  Avslå och avvisa begäran om att få 
ärendet avgjort inom fyra veckor 

Valnämndens 
ordförande 

12 § FL 

    A:7  Underteckna avtal och förbindelser 
som beslutats av nämnden 

Kommunsekreterare  

    A:8  Besluta att ombud eller biträde inte 
får medverka i ärende pga 
olämplighet 

Valnämndens 
ordförande 

14 § FL 
 

    A:9 Beslut om deltagande i kurser och 
konferenser för valnämndens 
ordförande 

Valnämndens vice 
ordförande 

 

   A:10 Beslut om deltagande i kurser och 
konferenser för nämndens ledamöter 
och ersättare 

Valnämndens 
ordförande 

 

 
B. Ekonomi- och upphandlingsärenden 

    B:1 Beslut om inköp och upphandling av 
varor och tjänster upp till ett värde 
om 500 000 kr  

Ekonomichef  

    B:2 Beslut om utseende av 
beslutsattestant 

Valnämndens 
ordförande 

 



 
C. Personal- och organisationsärenden 

C:1 Beslut om valkansliets organisation Kommunsekreterare   

 
D. Ärenden enligt vallagen m.m.  

D:1 Förordna ordförande och vice 
ordförande för valdistrikt 

Valledare 3 kap. 5 § Vallagen 

D:2   Förordna röstmottagare i vallokal Valledare 3 kap. 5 § Vallagen 
Nämnden beslutar om 
antal 

D:3  Förordna röstmottagare för 
förtidsröstning 

Valledare 3 kap. 5 § Vallagen 

D:4 Förordna ambulerande röstmottagare Valledare 7 kap. 1 § Vallagen 

D:5 Beslut om utbildning för röstmottagare Valledare 3 kap. 5 § Vallagen anger 
krav på utbildning 

D:6 Införa rättelse eller ändring i 
röstlängden på uppdrag av den centrala 
valmyndigheten eller länsstyrelsen 

Valnämndens 
ordförande 
 

5 kap. 7 § Vallagen 

D:7  Beslut om öppettider för 
röstningslokalerna och 
förtidsröstningslokal  

Valnämndens 
ordförande  

4 kap. 21 § och 24 § 
Vallagen 
Vid beslut om begränsat 
öppethållande krävs 
samråd med länsstyrelsen  

D:8  Beslut om röstningslokal vid omval i 
annan kommun 

Valnämndens 
ordförande 

4 kap. 23 § Vallagen 

D:9 Beslut om fullmakt för uthämtning av 
poströster/förtidsröster 

Valnämndens 
ordförande 

 

D:10  Beslut om information till allmänheten 
inför val/folkomröstning, såsom 
annonsering av vallokal samt 
förtidsröstningslokaler 

Valledare  

D:11 Behörigheter i Valid, valdatasystemet Kommunsekreterare  

 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00052 1.2.3.0 
 

  

 

Revidering av delegationsordning för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Delegationsordningen kompletteras med beslut angående behörighet i 

valdatasystemet Valid, kommunsekreteraren är delegat. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden antog sin delegationsordning 2020-12-01 och sedan dess har ett 

nytt valdatasystem implementeras där Valmyndigheten är systemägare och 

Länsstyrelsen den myndighet som utfärdar behörigheter i systemet.  

Länsstyrelsen kräver för utfärdandet av behörighet i systemet Valnämndens 

beslut angående detta om inte det finns i delegationsordningen att utse en 

annan delegat. 

Därmed föreslås en komplettering i Valnämndens delegationsordning att 

enhetschefen för Valkansliet, kommunsekreteraren Carl Morberg beviljas 

tillsätta personer vid behov och skicka beställningar till Länsstyrelsen på 

behöriga användare i valdatasystemet Valid. 

Valkansliet kommer vid inskickade behörigheter att anmäla dessa 

delegationsbeslut kontinuerligt i nämnden.  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering krävs. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00028 1.4.3.25 
 

  

 

Olycksfallsförsäkring för röstmottagare 

Valnämndens beslut 

Teckna olycksfallsförsäkring för samtliga röstmottagare som arbetar i valet 

2022. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden rekryterar ca 850 st röstmottagare för att arbeta i 

förtidsröstningen, valdagen och som ambulerande röstmottagare.  

I dagsläget finns det ingen försäkring som Borås Stad har där röstmottagarna 

ingår då de inte får en anställning av staden utan arbetar som uppdragstagare 

och erhåller ett arvode.  

Valnämnden föreslås besluta att teckna olycksfallsförsäkring för samtliga 

röstmottagare detta utifall något oförutsett skulle inträffa då nämnden är 

arbetsmiljöansvariga för röstmottagarna under tiden de arbetar med valet. 

Olycksfallsförsäkringen tecknas med upphandlat försäkringsbolag som Borås 

Stad har avtal med och beräknas under verksamhetstid under aktuell period 

kosta 35 kronor per person vilket blir en kostnad på cirka 30 000 kronor. 

Beslutet expedieras till 

1. Säkerhetsavdelningen, CKS som har avtal med försäkringsförmedlaren. 

2. Samtliga röstmottagare. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00029 1.4.3.0 
 

  

 

Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

Godkänna de angivna personerna som ambulerande röstmottagare vid valet 

2022 samt att sista bokningen för ambulerande röstmottagning är klockan 18.00 

på valdagen den 11 september. 

Ärendet i sin helhet 

Ambulerande röstmottagning används vid valet för väljare som på grund av 

sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett 

röstmottagningsställe. Väljaren bokar tid med Valkansliet som skickar ut två 

röstmottagare som tar emot rösterna i väljarens hem precis likt en 

förtidsröstningslokal/vallokal.  

De ambulerande röstmottagarna är särskilt förordnade röstmottagare av 

Valnämnden och ska kunna legitimera sig samt uppvisa Valnämndens beslut att 

de förordats att arbeta som ambulerande röstmottagare om väljaren kräver det. 

Valnämnden erbjuder utöver att ta emot röster från väljare i deras hem även 

ambulerande röstmottagning på sjukhuset, häktet, vård- och omsorgsboenden, 

LSS-boenden och daglig verksamhet. Valkansliet bokar in förutbestämda dagar 

under förtidsröstningsperioden 24 augusti-10 september med boenden, sjukhus 

och häktet för att ta emot röster från de som önskar rösta.  

På valdagen är det hög arbetsbelastning på ambulerande röstmottagning och för 

att alla röster ska hinna tas om hand föreslås Valnämnden att besluta om att 

sista möjligheten för bokning för ambulerande röstmottagning är klockan 18.00 

den 11 september. Det krävs en sluttid då det finns begränsade resurser samt att 

transportsträckorna på landsbygden måste beaktas då rösterna ska lämnas in 

senast 20.00 i stadshuset. Mottagna röster under valdagen i samband med 

ambulerande röstmottagning kommer räknas i samband med onsdagsräkningen 

den 14 september. 

Samtliga förslagna ambulerande röstmottagare har angett att de inte har 

politiska förtroendeuppdrag samt har en granskning 2022-04-21 i 

förtroendemannaregistret Troman gjorts av valledaren.  

Ambulerande röstmottagare godkänns under förutsättning att de genomför 

obligatorisk utbildning för uppdraget. 

Följande personer förordas vara ambulerande röstmottagare i allmänna 

valen 2022: 



Borås Stad 
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 Anna Enochsson 

 Carl Morberg 

 Jacob Ingvarsson 

 Lars-Olof Danielsson 

 Lisette Elander 

 Lovisa Dinäss 

 Angelica Karlsson 

 Ulla Krok 

 Lennart Krok 

 Omar Radif Ahmed 

 Bo Ekelund 

 Lena Andersson 

 Carina Gustafsson 

 Håkan Bladström 

Beslutet expedieras till 

1. Ambulerande röstmottagare. 

2. Kopia på beslut ska medtas under den ambulerande röstmottagningen enligt 

beslut från Valmyndigheten. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00003 1.3.1.3 
 

  

 

Behörighet i valdatasystemet Valid. 

Valnämndens beslut 

Skicka en begäran till Länsstyrelsen om behörighet i valdatasystemet Valid åt 

Angelica Karlsson. 

Ärendet i sin helhet 

Länsstyrelsen har inkommit med en skrivelse till Valnämnden om att nämnden 

behöver fatta beslut om vem eller vilka som ska vara 

behörighetsadministratörer i valdatasystemet Valid. 

Sedan Valnämndens förra sammanträde 2022-02-21 när nämnden fattade beslut 

om behörigheter i Valid har Angelica Karlsson anställts och kommer arbeta 

med valet och därmed behöver en behörighet kompletteras. 

Valnämnden fattar beslut att följande person ska få behörighet och ha rollen 

behörighetsadministratör samt även vara inskrivare: 

 Angelica Karlsson, projektsamordnare 

Beslutet expedieras till 

1. Länsstyrelsen. 

2. Berörda tjänstepersoner. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00035 1.4.3.1 
 

  

 

Beslut om förtidsröstning med begränsat tillträde i 

allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 

Anstalten i Borås beslutas vara ett särskilt röstmottagningsställe med begränsat 

öppethållande. 

Ärendet i sin helhet 

En förändring i vallagen medför att Valnämnden kan fatta beslut om särskilt 

röstmottagningsställe som har begränsat öppethållande. Anstalten i Borås 

föreslås vara ett särskilt röstmottagningsställe i allmänna valen 2022. 

Förändringen är att det tidigare varit ambulerande röstmottagningsställe men 

det nya förslaget innebär att även personalen kan rösta fast med begränsat 

öppethållande. När vi hade ambulerande röstmottagning nekades personalen att 

rösta på grund av att man måste ha skäl att inte själv kunna ta sig till sin 

vallokal. 

Anstalten i Borås föreslås bli en förtidsröstningslokal fast med begränsat 

tillträde vilket gör att det inte är öppet för allmänheten utan för berörda 

personer och anställda som vill rösta. 

Beslutet expedieras till 

1. Anstalten i Borås. 

2. Berörda ambulerande röstmottagare. 

3. Registrering i valdatasystemet.  

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 
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Sida 
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Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00036 1.4.3.1 
 

  

 

Ersättning arvodesnivåer samt ersättning för 

utbildningstillfällen för röstmottagare. 

Valnämndens beslut 

Godkänna föreslagna kompletteringar gällande arvodesnivåer samt ersättning 

för utbildningstillfällen 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden föreslås komplettera sina befintliga arvodesnivåer för 

röstmottagare samt tjänstepersoner som arbetar med valet. Sedan Valnämnden 

beslutade om arvodesnivåerna har omvärlden och politiska säkerhetsläget 

förändrats. Detta medför att utbildningen för röstmottagarna bedöms bli 2 h 

längre än vad som tidigare beslutats.  Fokus på säkerhet och kommunikation 

har förstärkts utifrån ökade risken för cyberattacker samt komplettering med 

tillvägagångssätt för att höja säkerheten. Utifrån att utbildningen nu bedöms ta 

5 timmar istället för 3 timmar behöver arvodesnivåerna höjas för att motivera 

röstmottagarna att fortsatt vilja arbeta med valet.  

Utbildningstillfällena för röstmottagarna föreslås kompletteras så 800 kronor 

utbetalas vid godkänd medverkan på utbildningstillfället för de röstmottagare 

som tjänstgör på valdagen.  

Vidare behövs förstärkning av personal som tidigare arbetat med val inom 

Valkansliet för att kompetenssäkra förfarandet. Det är viktigt att ta tillvara på 

kompetens som finns utanför organisationen. Tjänstepersoner med gedigen 

erfarenhet av val och vallagen som avslutat sina anställningar i Borås föreslås få 

ett arvode på 350 :-/h om dessa tjänstgör inom valkansliets administration 

under allmänna valen 2022. Detta skulle leda till att vi motiverar anställda som 

gått i pension alternativt avslutat sin anställning i Borås Stad och börjat på 

andra myndigheter.  

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga röstmottagare 

2. Löneservice 
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Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
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Handläggare 
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Sida 

1(2) 

Datum 

2022-05-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00037 1.4.3.1 
 

  

 

Ledsagning för personer med beviljad insats att ta sig 

till förtidsröstningslokalen/vallokalen 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad insats att ta sig till 

förtidsröstningslokalen/vallokalen för att rösta samt personer med AKL, 

(anhörigstöd, kontaktperson ledsagning och stödfamilj). 

Ärendet i sin helhet 

Personer med funktionsvariationer och som har beviljad insats och behöver 

ledsagning får idag använda sina ordinarie beviljade insatser för att använda sin 

demokratiska rättighet att gå och rösta. Valnämnden föreslås besluta att 

Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad insats att ta sig till 

förtidsröstningslokalen/vallokalen för att rösta samt personer med AKL, 

(anhörigstöd, kontaktperson ledsagning och stödfamilj).  

Det primära är att personer med beviljad insats inte ska behöva bli av med sin 

ordinarie tid för att gå och rösta och då behöva avstå från något annat då de 

använder sin rösträtt. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås därmed fakturera Valnämnden för den tid 

ledsagningen till vallokalen/förtidsröstningslokalen tar. I samråd med Sociala 

omsorgsförvaltningen uppskattas kostnaden till 320 :-/timma och omfattar 

totalt cirka 240 personer. 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala omsorgsnämnden 

2. Fakturaservice 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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