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Datum 

2020-11-20 
Instans

Valnämnden 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde 

(distansmöte) i Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, tisdagen den 1 

december 2020 kl. 18:30 

Med anledning av Covid-19 genomförs sammanträdet helt digitalt med 

undantag för ordföranden och justeringsperson.  

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte 

öppet för allmänheten. 

Björn-Ola Kronander (M) 
Valnämndens ordförande 

Anna Enochsson 
Valledare 

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

anna.enochsson@boras.se 
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Ärenden 

1. Val av justerare 

 

2. Anmälningsärenden 2020-12-01 

Dnr 2020-00048 1.1.3.1 1 

 Erfarenhetsutbyte digital valnätverkskonferens. 

(Kortfattad muntlig dragning) 

 

 Nyhetsbrev från Valmyndigheten. 

Dnr 2020-00014 

 

 Information inför valen 2022 från Länsstyrelsen. 

Dnr 2020-00051 

 

 Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt bolagsstyrelser i 

Borås Stad med anledning av coronapandemin. 

Dnr 2020-00048 

3. Delegationsordning för Valnämnden 

Dnr 2019-00052 1.2.3.0 1 

4. Attestrutiner för Valnämnden 

Dnr 2020-00049 1.2.4.2 1 

5. Valnämndens Internkontrollplan och riskanalys år 2021 

Dnr 2020-00050 1.2.3.2 1 

6. Övrigt 

  



 

 

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 
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2020-12-01 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2020-00048 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2020-12-01 

Valnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Erfarenhetsutbyte digital valnätverkskonferens. 

(Kortfattad muntlig dragning) 

 

2. Nyhetsbrev från Valmyndigheten. 

Dnr 2020-00014 

 

3. Information inför valen 2022 från Länsstyrelsen. 

Dnr 2020-00051 

 

4. Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt bolagsstyrelser i Borås Stad 

med anledning av coronapandemin. 

Dnr 2020-00048 

 

 

               

 

Björn-Ola Kronander 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



 
 VALMYNDIGHETENS NYHETSBREV  

FÖR KOMMUNER  
2020:6 V  

Stockholm 2020-09-16  
 

 

www.val.se  

valadm@val.se  

 

 

 

 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2020:6V 

 
Det här nyhetsbrevet innehåller: 
 

 Nytt datum för valkonferensen 
 Utvecklingsprojekt Stärkt skydd av allmänna val arbetar med säkerhetsbedömningar 

 
 
 
 

Nytt datum för valkonferensen 

Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att skjuta upp 
Nationell valkonferens som skulle ha genomförts den 8-9 december 2020 på Clarion 
Arlanda. Nytt datum är 21-22 september 2021. Vi återkommer under våren 2021 med 
program och mer information. 
 
Anledning till att konferensen skjuts upp är det rådande läget kring covid-19-pandemin och 
riskerna för smittspridning i samband med den mötesplats som konferensen var syftad till 
att utgöra.  
 
Om du har anmält dig till konferensen kommer anmälan att vara kvar men frågan om du 
önskar delta nästa gång kommer ändå att ställas närmare konferensens start nästa år. Frågor 
om redan gjorda anmälningar: konferens@skr.se. 
 

Utvecklingsprojekt Stärkt skydd av allmänna val arbetar med 
säkerhetsbedömningar 

Projektet, som har tilldelats medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 
att arbeta med att ta fram verktyg som kan spetsa valadministrationens arbetsmetoder och 
instrument för ett säkert valgenomförande, arbetar just nu med att ta fram en metod för 
säkerhetsbedömningar och med att genomföra sådana bedömningar av alla moment i 
valadministrationen. Stöd hämtas hos den referensgrupp som finns knuten till projektet 
med medlemmar som företräder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Sveriges 
kommuner och regioner och länsstyrelserna. Projektet samverkar även med den 
referensgrupp av kommuner som finns knuten till Valmyndigheten och med 
länsstyrelsernas utvecklingsgrupp för valfrågor. 
 



Inom ramen för arbetet analyseras även behovet av åtgärder som valadministrationen 
behöver genomföra inför och under nästa val i händelse av pågående pandemi. 
Kommunens referensgrupp och länsstyrelsernas utvecklingsgrupp kommer att involveras i 
detta arbete men om någon kommun som inte ingår i grupperna har dokument på temat 
tas dessa tacksamt emot av projektet. Mejla i så fall till emma.sjoblom@val.se. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Valmyndigheten 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Hej! 
 
Arbetet inför valen 2022 börjar kanske sakta starta upp hos många av er och 
vi på Länsstyrelsen har också kommit igång så smått med förberedelserna. 
Det kommer som vanligt att bli ett speciellt val med nya regler att förhålla 
sig till och en ny situation – förmodligen en tid efter pandemin.  

Länsstyrelsen börjar få en del frågor från er i kommunerna. En del av 
frågorna svarar vi på i detta utskick och andra frågor ber vi att få återkomma 
till längre fram. 

Valdistrikt 
Alla kommuner behöver se över sina valdistrikt och lämna förslag till 
Länsstyrelsen om indelning om ändringar behöver ske. Distrikten bör vara 
utformade med hänsyn till vad som är funktionellt utifrån 
befolkningsstrukturen. Bara om det finns särskilda skäl får ett distrikt 
omfatta färre än 1 000 och fler än 2 000 röstberättigade. Endast om det finns 
synnerliga skäl får ett distrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Att 
besluta om små distrikt kan till exempel bli aktuellt på öar där de logistiska 
svårigheterna med att forma större distrikt överväger nackdelarna med små 
distrikt. Alla röstberättigade ska ges en rimlig möjlighet att ta sig till 
vallokalen och rösta på valdagen. 

Det ska vara rent praktiska omständigheter som styr vad som är skäligt i 
olika fall. När bedömning sker av skäligheten spelar tradition och historia 
ingen roll. Val behöver bland annat genomföras säkert, effektivt och 
tillgängligt. Reglerna avser också att skydda valhemligheten. Ju färre 
röstande i ett distrikt, desto större risk att någon röst riskerar att 
kunna kopplas ihop med en viss väljare. Den övre gränsen syftar till att 
bevara en fungerande och effektiv administration. Ju fler röstberättigade, 
desto mer tidskrävande blir till exempel röstmottagning, sammanräkning 
och rapportering.  

Kommunen ska se över indelningarna året närmast före det år då ordinarie 
val till riksdagen ska hållas. Senast den 1 december 2021 ska Länsstyrelsen, 
efter förslag från kommunfullmäktige, fatta beslut om indelning i valdistrikt. 
Då valdistriktsärendena är omfattande i antal och då de ska handläggas på 
kort tid hos Länsstyrelsen uppskattar vi att få in dem i så god tid som 
möjligt, gärna innan sommaren. Om Länsstyrelsen skulle ha synpunkter på 
kommunfullmäktiges förslag behövs också tid för att kommunfullmäktige 
ska hinna behandla Länsstyrelsens synpunkter. 

I valdatasystemets bibliotek, under rubriken ”Valdistrikt och GIS” hittar ni 
den nya versionen av Valmyndighetens manual ”Länsstyrelsens och 
valnämndens arbete med valgeografi och mandat”. Från och med valet 2022 
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kommer valdistriktskartor inte längre att distribueras i shape-format, utan i 
geojson-format. I biblioteket hittar ni även ett första utkast till geojson-filer 
som bygger på de shape-filer som användes vid valet 2019. Utgå gärna från 
dessa vid eventuell översyn. 

Behörigheter 
Många kommuner har redan hört av sig för att uppdatera sina behörigheter 
till valdatasystemet. För att registrera nya användare behöver vi ha 
personens namn och personnummer. För att uppdatera användare som 
tidigare haft behörighet räcker det med namn. Kontakta 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se för att göra beställningar. Anmäl även 
när någon bytt arbetsuppgift eller avslutat sin tjänst så att vi kan ta bort 
behörigheten från systemet.  

Kom ihåg att ladda ner certifikatet och logga in i tid. Annars kan 
behörigheten spärras. Spara användaruppgifterna på ett säkert ställe. Om ett 
nytt certifikat behöver laddas ner på grund av till exempel datorbyte, kan 
uppgifterna användas igen och någon ny behörighet behöver inte ställas ut. 
Alla som tar emot en behörighet måste skriva på och skicka in den 
ansvarsförbindelse som skickas ut tillsammans med användaruppgifterna. 

Nytt valdatasystem 
Valmyndigheten arbetar tillsammans med Skatteverket på att ta fram ett nytt 
valdatasystem Valid. Ni kan följa Valmyndighetens information i de 
informationsbrev de kontinuerligt sänder ut.  

Kontaktuppgifter 
Tänk på att alltid hålla era kontaktuppgifter uppdaterade. Länsstyrelsen 
önskar i första hand kommunicera med funktionsadresser oberoende av 
person. Meddela till val.vastragotaland@lansstyrelsen.se om någon e-
postadress ska tas bort eller läggas till vår lista. 

Kontakt med Länsstyrelsen 
All ärenderegistrering sker centralt hos Länsstyrelsen. Skicka gärna in 
handlingarna med e-post och använd då adressen 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

För frågor och annan direkt kommunikation med oss som arbetar med val 
använd adressen val.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Valadministrationen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 

mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Carl Morberg, 033 - 35 84 29 
carl.morberg@boras.se 
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Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter 

i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 

bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 

Coronapandemin 

Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 

personer på sammanträden, 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation. Den 

innebar då att sammanträden ska genomföras men utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att 

följande bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder 

och bolagsstyrelserna. 

Sammanträden  

Sammanträden ska i första hand ske helt digitalt.  

Digitalt 

Sammanträdes hålls helt digitalt med undantag för en representant från 

presidiet (förslagsvis ordförande) och en justeringsperson samt de 

tjänstepersoner som krävs. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara 

digitalt. 

I andra hands ska sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt- och 

digital närvaro. 

Hybrid 

Sammanträda med ledarmöten/ersättare på plats samt ledarmöten/ersättare på 

distans. Salen för mötet bör garantera att avstånd kan hållas för de som är på 

plats. Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska också begränsas 

och i första hand ske digitalt. Fackliga företrädare bör dock ges möjlighet att 

närvara. 

Nämnden/bolaget ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de 

rekommendationer som finns. 

Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade 

för distanssammanträden. 
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Närvaro via Teams 

Förtroendevalda som ansluter till ett sammanträde via Teams ska göra detta 

med sitt konto tillhandahållet av Borås Stad. Ansluter man till mötet som ”gäst” 

eller på annat sätt som gör att hela namnet, för och efternamn, inte syns ska 

personen plockas bort från sammanträdet. 

Digitala möten  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för 

”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 

region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 

sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så 

hög utsträckning som möjligt. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor. 

Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i 

fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det 

däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge  

Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 

styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder 

sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska 

mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska 

platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter 

deltar på distans. 

För kommunala bolag  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan 

fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs 

rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt. 

En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela 

antalet styrelseledamöter är närvarande.  

Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga 

styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen 

dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i 

ärendet.  

Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten 

eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla 

distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna 

för mötet.  

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta 

beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som 

anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga 

styrelseledamöter skriver under protokollet.  

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
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En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på 

distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens. 

Vett och etikett vid digitala möten  

När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om 

du vore på plats på mötet fysiskt.  

Testa din utrustning  

Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex. 

vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för 

att säkerställa att det fungerar. 

Använd din webbkamera 

Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och 

ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan 

se varandra.  

Välj rätt miljö  

Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att 

vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på 

ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte 

bli avbruten.   

Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra 

belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar 

att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är 

ansvarig för att deltagare följer ovanstående.  

Stadig anslutning  

Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd 

i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling. 

 

 

Ulf Olsson   Annette Carlson  
Socialdemokraterna Moderaterna 
 
 
Andreas Exner Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 
 
 
Anna Svalander Tom Andersson 
Liberalerna  Miljöpartiet 
 
 
Kerstin Hermansson Niklas Arvidsson 
Centerpartiet  Kristdemokraterna 
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Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 
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Delegationsordning för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Delegationsordning för Valnämnden fastställs.       

Ärendet i sin helhet 

En delegationsordning för Valnämnden har upprättats, samtliga ärenden som 

fattas på delegation ska i efterhand anmälas till nämnden.     

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.            

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse: Delegationsordning för Valnämnden 

2. Delegationsordning för Valnämnden                                

 

 

 

Björn-Ola Kronander (M) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Attestrutiner för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Attestrutiner för Valnämnden fastställs.        

Ärendet i sin helhet 

Attestrutiner för Valnämnden har upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse 

2. Attestrutiner för Valnämnden                                

Beslutet expedieras till 

1. Ekonomistyrning, Åsa Mattsson 

2. Berörda attestanter och konterare 

 

 

 

 

Björn-Ola Kronander 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Attestrutiner Valnämnden 
Beslutade av Valnämnden 2020-12-01 

 
 
Dessa rutiner gäller för Valnämnden och dess samtliga ekonomiska transaktioner. Med ekonomiska transaktioner 
avses transaktioner som bokförs i kommunens bokföringssystem enligt lagen om kommunal redovisning. Med attest 
avses att intyga att kontroll har skett, att godkänna riktigheten. Attestering är en kontrollfunktion och inte en 
beslutsfunktion. Beslut om t ex en anskaffning och villkoren för denna har som regel tagits långt före det att 
attestering utförs.  
 
Målsättningen med reglerna är att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta avseende:  
 
Prestation  
Att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen, eller att transaktionen i övrigt stämmer med avtalade 
villkor.  
Bokföringsunderlag  
Att verifikationen uppfyller kraven i den kommunala redovisningslagen och hanteras enligt god redovisningssed.  
Villkor  
Att rätt villkor tillämpas, t ex prisöverenskommelser, förfallodatum mm.  
Bokföringstidpunkt  
Att bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.  
Kontering  
Att transaktionen är rätt konterad.  
Beslut  
Att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare och ligger inom dennes behörighet.  
Attestreglerna säkerställer en tvåhandsprincip – d v s att minst två personer alltid granskar en faktura. Valnämndens 
attesträtter begränsas i olika beloppsnivåer. Obegränsad attestnivå gäller enbart för Valnämndens ordförande.  
Attestering får inte ske av transaktioner som rör attestanten själv eller närstående (jäv), oavsett beloppsnivå. Vid 
sådana transaktioner ska närmast överordnad attestera transaktionen, för Valnämndens ordförande sker attest av 
Valnämndens förste vice ordförande.  
Vid rättning av uppenbara felaktigheter samt periodiseringar kan attestering ske av Kommunstyrelsens ekonom eller 
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Valnämndens Internkontrollplan och riskanalys 2021 

Valnämndens beslut 

Valnämndens riskanalys och internkontrollplan för 2021 godkänns.       

Ärendet i sin helhet 

I februari antog Valnämnden regler och anvisningar för intern kontroll för egen 

del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll.  

Riskanalys och internkontrollplan för år 2021 har upprättats. År 2021 är en 

mellanvalsperiod för nämnden och riskerna är framtagna utifrån det.               

Beslutsunderlag 

1. Internkontrollplan 2021 för Valnämnden 

2. Riskanalys för 2021 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Valnämnden                                

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Kommunstyrelsen 

3. Stratsys 

 

 

 

Björn-Ola Kronander (M) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Intern kontrollplan 2021 

Valnämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
Valnämnden på 
grund av 
bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar 
felaktigt beslut 

Riskbedömning 
2021 
9 

Risk att Valnämnden på grund av 
bristande/felaktiga beslutsunderlag tar felaktigt 
beslut. 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt Granskning av beslut i 
Valnämnden, stickprov 10 
st. 

Varje år 

Risk att 
tjänsteperson fattar 
beslut som hen 
saknar delegation 
för. 

Riskbedömning 
2021 
9 

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen 
saknar delegation för. 

Kontrollera att anmälda delegationsbeslut till 
Valnämnden är korrekta enligt gällande 
delegationsordning. 

Stickprov 5 st 
delegationsbeslut till 
Valnämnden. 

Varje år 

Projektledning Risk för 
ineffektivitet på 
grund av bristande 
planering av 
framtida val 

Riskbedömning 
2021 
9 

Risk för att inte mellanvalsperioderna används 
effektivt för förberedelser inför kommande val. 

Etablera en aktivitetsplan för kommande 
aktiviteter och mål, identifiera valprocesser inför 
kommande projekt och val 

Kontrollera att 
aktivitetsplanen efterföljs. 

Varje 
kvartal 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Brister i valledning 
och valsamordning 

Riskbedömning 
2021 
9 

Kan påverka personalens vilja negativt att 
engagera sig i ytterligare val. 

Kontrollera att förarbetet/valarbetet följer 
identifierade valprocesser och är i rätt fas. 

Uppföljning av ansvarig chef 
av valledning och 
valsamordning, 
nulägesredogörelse. 

Varje 
kvartal 

Risk för påverkad 
verksamhet vid 
sjukdom på 
Valnämndens 
kansli 

Riskbedömning 
2021 
9 

Risk att verksamheten påverkas vid sjukdom 
eftersom endast en är anställd inom 
verksamheten. 

Kontrollera att viktiga arbetsuppgifter utförs 
samt upplärning av back-up personal. 

Kontrollera att rutiner och 
manualer finns upprättade 
vid ordinarie personals 
frånvaro samt att back-up i 
diariet finns. 

Varje 
halvår 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Ekonomi i 
balans 

Budgetuppföljning 

Riskbedömning 
2021 
9 

Risk att budgeten inte är i balans enligt 
Kommunfullmäktiges beslut. 

Uppfyller Valnämnden kravet på ekonomisk 
balans 

Årets resultat kontrolleras 
mot erhållen budget eller 
nulägesanalys. 

Varje 
kvartal 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Verksamhetsko
ntroller 

Risk att 
Valnämnden inte 
är insatt i de 
senaste 
lagförändringarna i 
Vallagen 

Riskbedömning 
2021 
8 

Risk för att Valnämnden tar beslut som inte 
uppfyller lagkraven. 

Ha en god kontakt med Valmyndigheten och 
granska Riksdagens hemsida för uppdateringar 
kring kommande lagförändringar 

Kontinuerligt 
omvärldsbevaka samt delta 
på valnätverksträffar med 
kommuner och 
Valmyndigheten. 

Varje 
månad 



 

 

 

 

Riskanalys 2021 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan och riskanalys för år 2021. År 2021 är ett mellanvalsår och detta har en inverkan på vilka risker som har 

identifierats samt bedömningen av dessa riskers sannolikhet och konsekvens. 

2 Regler för Intern kontroll 

Valnämnden beslutade om regler och anvisningar för intern kontroll för egen del 2020-02-24. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Valnämndens ledamöter och ersättare var delaktiga och tog fram riskanalys år 2019 via en workshop på nämndens sammanträde. Valnämndens kansli 

arbetade därefter fram ett underlag med förslag till riskanalys. År 2020 har nämnden inte haft någon workshop men kommer genomföras inför nästa års 

framtagande av riskanalys. 

  

  

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår 
Beskrivning 
Risk för att nödvändigt valmaterial förstörs till följd av 
brand, vattenskador, stöld eller vandalisering. 

6 Nej 2021 är ett mellanvalsår vilket 
innebär att risk för riktat sabotage 
minskar avsevärt. Risk för 
översvämning eller oavsiktlig brand 
kvarstår, men har inte lika allvarlig 
konsekvens med tanke på att det 
finns tidsutrymme att köpa in nytt 
material inför kommande val. 

 

Delegation Risk att beslut fattas på fel nivå 
Beskrivning 
Risk att beslut fattas på fel nivå (Valnämnden istället 
för Kommunstyrelsen), vilket leder till ogiltigt beslut. 

4 Nej   
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Risk att Valnämnden på grund av bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut 
Beskrivning 
Risk att Valnämnden på grund av bristande/felaktiga 
beslutsunderlag tar felaktigt beslut. 

9 Ja   

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för. 
Beskrivning 
Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för. 

9 Ja   

Diarium Risk för att allmänna handlingar inte diarieförs 
Beskrivning 
Risk för att diarieföring av handlingar i Valnämndens 
diarium inte fullföljs. 

8 Nej Valledaren arbetar som nämndens 
registrator och diarieför inkomna 
handlingar. 

 

Projektledning Risk för ineffektivitet på grund av bristande planering 
av framtida val 
Beskrivning 
Risk för att inte mellanvalsperioderna används effektivt 
för förberedelser inför kommande val. 

9 Ja 2021 är mellanvalsår vilket innebär 
att valorganisationen måste arbeta 
särskilt med att upprätthålla och 
vidareutveckla valkunskaper samt 
påbörja förarbetet inför allmänna 
valet 2022. 

 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk för att rutinen för bisyssla inte efterlevs. 
Beskrivning 
Risk för förtroendeskada om rutinen för bisyssla inte 
efterlevs. 

6 Nej   

Oegentligheter Risk att berörd personal begår felaktigheter 
Beskrivning 
T. ex brist i kommunikation till förtroendevalda eller 
gynnande för personliga fördelar 

6 Nej   

Rekrytering av 
personal 

Risk för brister i rekryteringen 
Beskrivning 
Risk för bristfälliga rutiner vid rekrytering av 
röstmottagare 

3 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 
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Risk för lågt intresse vid rekrytering 
Beskrivning 
Risk för lågt intresse för att arbeta som röstmottagare, 
vilket resulterar i en för låg bemanning. 

4 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

 

Personal- och 
lönekontroller 

Brister i valledning och valsamordning 
Beskrivning 
Kan påverka personalens vilja negativt att engagera 
sig i ytterligare val. 

9 Ja   

Risk för att felaktiga löner betalas ut eller bryta mot 
arbetstidslagen (ATL) 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Valnämnden, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att Borås Stad bryter mot ATL eller 
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

4 Nej   

Risk för påverkad verksamhet vid sjukdom på 
Valnämndens kansli 
Beskrivning 
Risk att verksamheten påverkas vid sjukdom eftersom 
endast en är anställd inom verksamheten. 

9 Ja Då Valnämndens kansli enbart har 
en anställd blir det ansträngt vid 
sjukdom. 

 

Risk för felaktig hantering av personuppgifter 
Beskrivning 
Risk att Valnämnden bryter mot 
dataskyddsförordningen och får betala vite. 

8 Nej   

Risk att personal och förtroendevalda hotas och 
trakasseras 
Beskrivning 
Risk att personal och förtroendevalda hotas och 
trakasseras genom till exempel sociala medier, e-post 
eller post. 

8 Nej   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej   

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

4 Nej   

Ekonomi i balans Budgetuppföljning 
Beskrivning 
Risk att budgeten inte är i balans enligt 
Kommunfullmäktiges beslut. 

9 Ja   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk för att inte följa dokumenthanteringsplanen 
Beskrivning 
Risk för att dokument som bör bevaras istället gallras. 

6 Nej   

Risk att Valnämnden inte är insatt i de senaste 
lagförändringarna i Vallagen 
Beskrivning 
Risk för att Valnämnden tar beslut som inte uppfyller 
lagkraven. 

8 Ja   

Val Risk för sabotage  mot röstningslokaler och vallokaler 
Beskrivning 
Risk för sabotage av lokaler med valverksamhet under 
valet. 

6 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

 

Risk för sabotage av valmaterial 
Beskrivning 
Risk för sabotage av valmaterial under valet, innebär 
att nytt material måste levereras till lokaler eller 
beställas från Valmyndigheten. 

6 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 
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Risk för stöld av röster. 
Beskrivning 
Risk för stöld och publicering av röster. 

8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

 

Risk vid transport av röster 
Beskrivning 
Risk för stöld eller rån av röster vid transport av röster. 

8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

 

Risk för informationspåverkan 
Beskrivning 
Risk för informationspåverkan genom sociala medier. 

8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

 

Risk för påverkan vid politisk propaganda 
Beskrivning 
Risk för att valverksamheten påverkas av politisk 
propaganda, kan innebära att vallokal får stängas. 

8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

 

8 Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

4 

 

8 

 

12 
 

16 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

14 7 2 

26 25 

24 23 20 17 12 11 



Valnämnden, Riskanalys 2021 7(10) 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 

 

6 
 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 26 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 2 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

Bisyssla 3 Risk för att rutinen för bisyssla inte 
efterlevs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Ekonomi i balans 4 Budgetuppföljning 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

6 

22 

21 19 13 5 3 1 18 16 15 10 8 4 

9 

1 19 6 



Valnämnden, Riskanalys 2021 8(10) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Oegentligheter 5 Risk att berörd personal begår 
felaktigheter 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Rekrytering av 
personal 

6 Risk för brister i rekryteringen 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

7 Risk för lågt intresse vid rekrytering 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

Personal- och 
lönekontroller 

8 Brister i valledning och valsamordning 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

9 Risk för att felaktiga löner betalas ut 
eller bryta mot arbetstidslagen (ATL) 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

10 Risk för påverkad verksamhet vid 
sjukdom på Valnämndens kansli 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Då Valnämndens kansli enbart har 
en anställd blir det ansträngt vid 
sjukdom. 

11 Risk för felaktig hantering av 
personuppgifter 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

12 Risk att personal och förtroendevalda 
hotas och trakasseras 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Inventarier 13 Risk för att brand och stöld uppstår 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej 2021 är ett mellanvalsår vilket 
innebär att risk för riktat sabotage 
minskar avsevärt. Risk för 
översvämning eller oavsiktlig brand 
kvarstår, men har inte lika allvarlig 
konsekvens med tanke på att det 
finns tidsutrymme att köpa in nytt 
material inför kommande val. 

Delegation 14 Risk att beslut fattas på fel nivå 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

15 Risk att Valnämnden på grund av 
bristande/felaktiga beslutsunderlag tar 
felaktigt beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

16 Risk att tjänsteperson fattar beslut som 
hen saknar delegation för. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Diarium 17 Risk för att allmänna handlingar inte 
diarieförs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Valledaren arbetar som nämndens 
registrator och diarieför inkomna 
handlingar. 

Projektledning 18 Risk för ineffektivitet på grund av 
bristande planering av framtida val 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja 2021 är mellanvalsår vilket innebär 
att valorganisationen måste arbeta 
särskilt med att upprätthålla och 
vidareutveckla valkunskaper samt 
påbörja förarbetet inför allmänna 
valet 2022. 

Verksamhetskontr
oller 

19 Risk för att inte följa 
dokumenthanteringsplanen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

20 Risk att Valnämnden inte är insatt i de 
senaste lagförändringarna i Vallagen 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Val 21 Risk för sabotage  mot röstningslokaler 
och vallokaler 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

22 Risk för sabotage av valmaterial 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

23 Risk för stöld av röster. 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

24 Risk vid transport av röster 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

25 Risk för informationspåverkan 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

26 Risk för påverkan vid politisk 
propaganda 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej 2021 är ett mellanvalsår varpå 
risken är obefintlig såvida inte ett 
extraval utlyses alternativt en 
folkomröstning. 

 




