
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-09 
 

Instans 
Valnämnden 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, torsdagen den 16 juni 2022 kl. 

18:00 

Valnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som 

avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

 

 

Inledning 

Valnämndens sammanträde inleds klockan 18.00 i stadshusets reception, 

Kungsgatan 55 50180 Borås för att göra ett verksamhetsbesök i lokalen där 

valmaterialet förvaras. Därefter kommer en dragning av projektet öka 

valdeltagandet i allmänna valen 2022 göras av projektsamordnaren Angelica 

Karlsson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktor Åberg 
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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Ärende 

1. Val av justerare 

  

2. Anmälningsärenden 2022-06-16 

Dnr 2022-00038 1.1.3.0 1 

3. Vallokaler för de allmänna valen 2022 

Dnr 2021-00048 1.1.3.0 1 

4. Godkännande av röstmottagare för förtidsröstningen vid allmänna valen 

2022. 

Dnr 2022-00030 1.4.3.1 1 

5. Godkännande av röstmottagare för valdagen vid allmänna valen 2022.  

Dnr 2022-00031 1.4.3.1 1 

6. Kvittering av förtidsröster som levereras av PostNord. 

Dnr 2022-00032 1.4.3.1 1 

7. PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 

2022 

Dnr 2022-00033 1.4.3.1 1 

8. Svar på remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå  

Dnr 2022-00034 1.1.2.1 1 

9. Tertial 1 2022 för Valnämnden 

Dnr 2022-00044 1.2.4.1 1 

10. Riktlinjer fotografering i vallokaler och förtidsröstningslokaler 

Dnr 2022-00045 1.4.3.1 1 

11. Valnämndens budget 2023 

Dnr 2022-00047 1.2.4.1 1 

12. Internkontrollplan och riskanalys 2023 för Valnämnden 

Dnr 2022-00046 1.2.3.2 1 

13. Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service 

Dnr 2022-00048 2.1.1.0 1 

14. Ajournering 

 

15. Övrigt 

 

16. 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 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-16 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00038 1.1.3.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-06-16 

Valnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12V. Gamla och utgångna id-

handlingar. Skolvalet till riksdagen i höst. Inbjudan till webbseminarium 

om köhantering och antagonistiska hot. Informationsmaterial publicerat 

på Valcentralen. Status på valmaterialbeställningar. 

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V. Utbildningsfilmer och 

handledning för röstmottagare finns på Valcentralen. Utbildning om 

säkerhet och bemötande för röstmottagare finns på Valcentralen. 

Klarmarkera röstkortsuppgifter. Omskrivning av antal på valsigill vid 

leverans. Kommunal folkomröstning på valdagen. 

3. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14V. Webbseminarium om 

köhantering och antagonistiska hot (Nytt tillfälle). Inga inbäddade 

filmer i utbildningspresentationerna. Registrering av mobila 

röstningslokaler i Valid. Sök i valtillfällets röstlängd. Valmyndighetens 

sociala kanaler.  

4. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:15V. Incidentrapportering i 

Valcentralen och nationell lägesbild. Webbseminarium om 

incidentrapportering den 16 maj. Samarbete med frivilligorganisationer 

vid genomförande av val? Genomgång och frågestund med SKR om 

ställningstaganden måndagen den 23 maj.  

5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 73 Bestämmelser om 

ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026. 

6. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:16V. Ny meny i Valid: 

Röstlängdsuppgifter – leveransadress, mobilnummer och delad 

röstlängd. Hämta röstlängder på tryckeri. Valupplysningen har öppnat 

för allmänheten. Kommunikation under valen 2022: Ansvarsfördelning 

och budskap inom valadministrationen. Genomgång och frågestund 

angående ställningstaganden den 23 maj. Leverans av valmaterial – glöm 

inte att inventera! 
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7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:17V. Inbjudan till frågestund 

avseende valsäkerhet den 31 maj. Sändningen från webbseminariet den 

16 maj är publicerad. Meddela senast den 21 juni om ni vill hämta 

röstlängder på tryckeriet. Presentation från webbinarium om vägledande 

ställningstaganden. Reklamation av valmaterial i Valid. 

8. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:18V. Klarmarkera röstnings- och 

vallokaler den 15 juni. Valupplysningen är till för allmänheten. Vilka 

partier och kandidater deltar i valet? Eftersöka leverans av valmaterial. 

Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni. 

9. Nyhetsbrev från Länsstyrelsen 2022-05-25. Inbjudan diskussion 

ställningstagande. Röstlängdsuppgifter. Röstkortsuppgifter. 

Ställningstagande om identitetskontroll vid röstning. Registrera val- och 

röstningslokaler. Samråd om öppettider. Webinarium demokrati och 

jämlika val.  

10. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:19V. Ny frågestund om valsäkerhet 

den 14 juni. Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet publicerad. 

Bildarkiv och produktfotografier på Valcentralen. Uppdatera 

kommunens kontaktuppgifter i Valid.  Hot mot allmänna val – ny 

rapport.  

11. Expedierat ansökan om polistillstånd för allmän platsmark till Polisen 

och Tekniska förvaltningen. 

12. Inkommen skrivelse med tillståndsbevis för aktiviteter kopplade till 

valet från Polisen. 

13. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Valnämnden 2021. 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Inbjudan till webbseminarium om köhantering och 
antagonistiska hot 

Kö på gatan utanför röstmottagningsstället. Kö till valsedlarna. Kö till 
valkuvertsutdelaren. Kö till valskärmarna. Kö till röstmottagarna. Det är lätt att det 
uppstår köer i samband med röstmottagning och möjligtvis kommer det bli mer köer i 
år än vid tidigare val.  

Förutom ett irritationsmoment för de köande finns det även risker med köer. Allt från att det 
kan uppstå ordningsstörningar till att köerna i sig kan bli måltavla för olika typer av hot, 
påverkan eller angrepp.   

Efter förfrågningar från flera kommuner bjuder därför Valmyndigheten in till ett 
webbseminarium på temat antagonistiska hot och köhantering.  

Under seminariet kommer kunskap delges om vad som styrs en kös beteende, hur köer kan 
påverkas, vad som egentligen är en "god kö" och vad man kan göra för att avskräcka, försvåra, 
upptäcka och hantera antagonistiska hot. 
 

Praktisk information 
 

Talare: Petter Säterhed och Jonas Eriksson från MSB, enheten för säkerhet i offentlig 
miljö, experter vad gäller stora folksamlingar, evenemangssäkerhet och skydd mot 
antagonistiska hot.  

Datum: tisdag 3 maj 2022 

Tid: kl. 10.00-11.30 

Praktisk information: Anslut till webbseminariet genom att klicka på den här länken: 
https://play.quickchannel.com/play/ew90ww2 

Det krävs ingen föranmälan och det är obegränsat med platser.  

Anslut gärna några minuter i förväg. Du kommer att se bilden och få tillgång till chatten cirka 5 
minuter innan föreläsningen börjar. Om föreläsningen inte startar på utsatt tid kan du prova att 
ladda om (uppdatera) sidan. Du kan också behöva klicka på play-symbolen. 

Om du får tekniska problem kan du prova om sändningen fungerar bättre med en annan 
webbläsare till exempel Safari, Firefox, Chrome eller Edge. 

Under sändningen har du möjlighet att ställa frågor i chatten och vi besvarar så många som 
möjligt i slutet. Webbseminariet kommer inte att spelas in. 

Dela gärna inbjudan till kollegor, exempelvis säkerhetssamordnare eller motsvarande, som kan 
tänkas vara intresserade av att delta.  

Varmt välkommen!  

https://play.quickchannel.com/play/ew90ww2
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 Datum Utgåva  
 2022-04-22 2022:12V  
   

  
 

www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Gamla och utgångna id-handlingar 

• Skolvalet till riksdagen i höst 

• Inbjudan till webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot 

• Informationsmaterial publicerat på Valcentralen 

• Status på valmaterialbeställningar 

 

Gamla och utgångna id-handlingar 

Valmyndigheten har fått frågor om väljare kan använda utgångna pass för att identifiera sig 
vid röstning.  

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

 

Inbjudan till webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot 

Efter förfrågningar från flera kommuner bjuder Valmyndigheten in till ett webbseminarium 
tillsammans med Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) på temat köhantering och 
antagonistiska hot.  

Under seminariet kommer kunskap delges om vad som styr beteendet i en kö, hur köer kan 
påverkas, vad som egentligen är en "god kö" och vad man kan göra för att avskräcka, 
försvåra, upptäcka och hantera antagonistiska hot. 

Inbjudan till föreläsningen ligger bifogad till detta nyhetsbrev. Det krävs ingen föranmälan 
och det är obegränsat med platser. 

 

Skolvalet till riksdagen i höst 

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

mailto:valadm@val.se
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 Datum    
 2022-04-22    
    

  
 
Valmyndigheten kommer förse MUCF med valsedlar för riksdag samt valkuvert. MUCF 
kommer att distribuera materialet till de skolor som anmält sig. Många skolor kan utöver det 
också behöva hjälp med praktiska detaljer av er inför valdagen, som till exempel att låna 
valskärmar.  

Mer information om Skolval 2022 finns på skolval.mucf.se, där finns också en länk till 
anmälan för skolorna. MUCF och skolvalet nås även via skolval@mucf.se. 

 

Informationsmaterial publicerat på Valcentralen 

På Valcentralen hittar ni nu informations- och instruktionsmaterial, välj ”Jan – Sep, 
Praktiska förberedelser” i tidslinjen på startsidan för kommuner och sedan puffen 
”Valmaterial”. Här ligger bland annat informationsbladet ”Att rösta” på olika språk samt 
olika affischer. Materialet kommer att kompletteras löpande under våren.  

Handledningar för röstmottagning i vallokal och vid förtidsröstning kommer att publiceras 
under april månad, vi meddelar detta i nyhetsbrev.  

Länken hittar ni här: 
https://valcentralen.val.se/kommun/informationsochinstruktionsmaterialrostning.4.75995f
7b17f5a986a4e28ea.html.  

 

Status på valmaterialbeställningar 

Den 23 mars var sista dag att beställa valmaterial. Vi håller på att granska samtliga 
beställningar och vår distributör kommer att börja skicka ut leveranserna under maj månad. 
De ska som senast vara levererade i mitten av juni.  

Vi kommer att kontakta er via epost eller telefon om vi har någon fråga eller om vi gör 
någon ändring i er beställning. Syftet med att ställa frågor är att vi inför kommande val vill få 
en bättre uppfattning kring hur materialet används hos er.  

Om ni önskar ändra något i er beställning, kontakta oss på valmaterial@val.se. Observera att 
ni ska kontakta oss innan ni lägger någon ytterligare beställning i Valid. 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:skolval@mucf.se
https://valcentralen.val.se/kommun/informationsochinstruktionsmaterialrostning.4.75995f7b17f5a986a4e28ea.html
https://valcentralen.val.se/kommun/informationsochinstruktionsmaterialrostning.4.75995f7b17f5a986a4e28ea.html
mailto:valmaterial@val.se
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Datum Utgåva 
2022-04-29 2022:13V 

www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Utbildningsfilmer och handledning för röstmottagare finns på Valcentralen

• Utbildning om säkerhet och bemötande för röstmottagare finns på Valcentralen

• Klarmarkera röstkortsuppgifter

• Omskrivning av antal på valsigill vid leverans

• Kommunal folkomröstning på valdagen

Utbildningsfilmer och handledning för röstmottagare publicerade på 
Valcentralen 

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

mailto:valadm@val.se
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Utbildning om säkerhet och bemötande för röstmottagare på Valcentralen 

Nu finns också den kompletterande delen om bemötande och säkerhet för röstmottagare på 
Valcentralen. De presentationer som nu ligger publicerade, innehåller dessa bilder. 
Presentationen ligger även självständigt så att ni enkelt kan kopiera in dessa bilder i er egen 
mall. Det finns en lärarhandledning som är publicerad under ”Valmaterial” i Valid.  

Utbildningen är framtagen i samarbete med MSB och företaget Tesus. Under arbetet har vi 
också inhämtat synpunkter från ett antal referenskommuner. Det kommer en fördjupande 
webbutbildning i slutet av maj månad.  

Vi har även gjort vissa uppdateringar på övriga sidor i presentationerna. Det är främst 
mindre korrekturändringar. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att det är nya 
illustrationer på sidorna 22 och 23 i förtidsröstningen och sidorna 20 och 21 i 
vallokalsutbildningen. Vi har också uppdaterat anteckningsfälten med förslag på när 
respektive utbildningsfilm kan visas. 

Ni hittar presentationerna på samma plats som innan: under ”FEB – SEP” i tidslinjen och 
sedan ”Utbildning av röstmottagare”.  

Klarmarkera röstkortsuppgifter 

Den 31 maj är sista dagen för valnämnden att registrera och klarmarkera röstkortsuppgifter i 
Valid. Informationen kommer visas på www.val.se och på röstkortet.  

Ange det telefonnummer som väljarna kan nå kommunen på under hela perioden för 
förtidsröstning till och med valdagen. Skriv gärna telefonnumret med riktnummer, 
bindestreck, lokalt nummer enligt följande exempel: 010-575 70 00.  

Omskrivning av antal valsigill vid leverans 

Vid beställning av valmaterial i Valid så angav ni antal valsigill per styck. Inför packning av 
materialet så har vi efter önskemål från distributören istället ändrat antalet så att det anges 
per rulle.  

Det totala antalet sigill som levereras blir detsamma. En rulle innehåller 50 valsigill. Har ni 
beställt 200 valsigill kommer ni alltså få 4 rullar med 50 valsigill per rulle och i Valid kommer 
det att stå att vi skickat 4 stycken.  

Kommunal folkomröstning på valdagen 

Om ni i er kommun planerar att ha en kommunal folkomröstning i samband med valdagen 
den 11 september behöver kommunen samråda med Valmyndigheten. Samrådet ska ske 
senast tre månader före folkomröstningen, vilket blir den 11 juni.  
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Läs mer om kommunala folkomröstningar i samband med valdagen i kommunens 
handbok, kapitel 19.

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

2022. 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

http://www.val.se/val-och-folkomrostningar.html
http://www.val.se/val-och-folkomrostningar.html


 
   

   

    

    

   

  
 

Webbseminariet har tagits fram med stöd 

av MSB och anslag 2:4 Krisberedskap.  
 

 

Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot 

Kö på gatan utanför röstmottagningsstället. Kö till valsedlarna. Kö till 
valkuvertsutdelaren. Kö till valskärmarna. Kö till röstmottagarna. Det är lätt att det 
uppstår köer i samband med röstmottagning och möjligtvis kommer det bli mer köer 
i år än vid tidigare val.  

Förutom ett irritationsmoment för de köande finns det även risker med köer. Allt från att 
det kan uppstå ordningsstörningar till att köerna i sig kan bli måltavla för olika typer av hot, 
påverkan eller angrepp.   

Valmyndigheten bjuder in till en repris på det välbesökta webbseminariet på temat 
köhantering och antagonistiska hot för de som inte hade möjlighet att delta vid första 
tillfället. 

Under seminariet kommer kunskap delges om vad man kan göra för att avskräcka, försvåra, 
upptäcka och hantera antagonistiska hot samt vad som styr en kös beteende, hur köer kan 
påverkas och vad som egentligen är en "god kö". 

Talare: Petter Säterhed och Jonas Eriksson från MSB, enheten för säkerhet i offentlig        
miljö, experter vad gäller stora folksamlingar, evenemangssäkerhet och skydd mot 
antagonistiska hot.  

       Datum: onsdag 18 maj 2022 

       Tid: kl. 14.00-15.30 

Praktisk information: Anslut till webbseminariet genom att klicka på den här länken:    
https://play.quickchannel.com/play/ewk3122 

Det krävs ingen föranmälan för att delta i webbseminariet.  

Anslut gärna några minuter i förväg. Du kommer att se bilden och få tillgång till chatten 
ca 5 minuter innan föreläsningen börjar. Om föreläsningen inte startar på utsatt tid kan du 
prova att ladda om (uppdatera) sidan. Du kan också behöva klicka på play-symbolen. 

Om du får tekniska problem kan du prova om sändningen fungerar bättre med en annan 
webbläsare till exempel Safari, Firefox, Chrome eller Edge. 

Under sändningen har du möjlighet att ställa frågor i chatten och vi besvarar så många som 
möjligt i slutet. Webbseminariet kommer inte att spelas in.  

Dela gärna inbjudan till kollegor, exempelvis säkerhetssamordnare eller motsvarande, som 
kan tänkas vara intresserade av att delta.  

Varmt välkommen! 

https://play.quickchannel.com/play/ewk3122


Säkerhet i 
Offentlig miljö



Agenda

• Riskbilden

• Fly-sök skydd- larma

• Skyddsåtgärder- väpnade attacker



Riskbild

*Genomförda terrorattentat i USA, Canada, Europeiska unionens 

medlemsstater, Norge, Schweiz, Australien och Nya Zeeland, 2013-

2020



Riskbild

*Genomförda terrorattentat i USA, Canada, Europeiska unionens 

medlemsstater, Norge, Schweiz, Australien och Nya Zeeland, 2013-

2020



Gärningsperson och 
tidsförhållanden

• Gärningspersonerna agerar ensamma eller 

i mindre grupper, använder enkla medel 

och metoder och bor oftast i samma stad

• Snabba förlopp vid en attack- huvuddelen 

av förlusterna uppstår under de första 5 

minuterna

• Vad allmänheten och de olika aktörerna gör 

före och under de första minuterna är 

avgörande för skadeutfallet



Fly – sök skydd – larma





Väpnade attacker-
Skydd

Foto: CCTV Mumbai Police

• Tidig upptäckt

• Entréers utformning

• Inrymning och utrymning

• Varningssystem

• Säkra rum

• Sektionering



Tidig upptäckt

Entréers utformning

Inrymning, utestängning och

utrymning



Sektionering





Varningssystem

• Ett särskilt 

varningssystem för annat 

än brand är att föredra

• Undvik att utlösa 

utrymningslarmet för 

brand



Säkra rum



Dörrars utformning

• Robust utformning

• Mekaniskt vridlås på 

insidan



• Undvik dörrar som öppnas 

med kortlås och nycklar

• Vid förekomsten av kortlås

bör det förses med pinkod 

Dörrars utformning



Sammanfattning- säkerhetsåtgärder

• Planera för utrymning, inrymning och utestängning

• Identifiera säkra rum

• Sök igenom lokalen innan öppning och under dagen

• Utbilda personalen



Tack för uppmärksamheten!

Jonas.eriksson@msb.se
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Mänskliga förutsättningar och beteende



Vad är en kö?

- social konstruktion - hanterar en flaskhals

- flaskhals: plats/företeelse som minskar flöde

Fler kommer till, än genom.

En flaskhals kan t.ex. vara 

- fysisk (t.ex. avsmalnande rutt)

- proceduriell (t.ex. biljettkontroll) eller 

- informationsmässig (t.ex. läsa affisch)



Bekväm/accepterad persontäthet

1 pers/kvm 2 pers/kvm 3 pers/kvm
Beror på…

• Situation

• Demografi

• Förväntningar

• Motivation

• Förutsättningar



Schabloner, flödeshastighet
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Green guide



Vad påverkar? 
Tid, Antal, Utrymme

Tillgänglig 

TID

ANTAL

besökare

Tillgängligt 

UTRYMME

Påverkas en, 

påverkas de andra…

Kortare tid kräver mer 

utrymme eller färre 

besökare

Mindre utrymme

kräver mer tid eller 

färre besökare

Fler besökare kräver 

mer tid eller större 

utrymme.



Tillgänglig 

TID

Folksamlingens

STORLEK

Tillgängligt 

UTRYMME

MOTIVATION

Vad påverkar? 
Tid, Antal, Utrymme x Motivation

Hur motiverad är besökaren?

Viktigt? Bråttom? Minskande 

tillgänglighet? Unik möjlighet? 

Sista chansen? 



Tillgänglig 

TID

Folksamlingens

STORLEK

Tillgängligt 

UTRYMME

MOTIVATION

Vad påverkar? 
Tid, Antal, Utrymme x Motivation

T.ex. fler ingångar, 

fler röstningsbås, 

större yta

T.ex. rätt förväntningar i 

kön, stängning av kö 

innan stängning av lokal

T.ex. effektiviserad 

process, längre 

öppettider

T.ex. sprida röstande på 

fler vallokaler, tidsslottar



En folksamling består av individer

Individer i en folksamling…

• … styrs av behov och mål

• … tar enklaste vägen från A till B (“fokusrutt”)

• … utnyttjar synliga genvägar

• … strävar efter att gå i “normal gångfart”

• … väljer väg efter minst antal svängar

• … undviker omvägar eller att gå i "motsatt riktning”

• … väljer upplevt bästa plats att stå på

• … saknar överblick över situationen



Folksamlingars dynamik

En folksamling…

• … finner inte nödvändigtvis sin “sin egen nivå” 

• … vid hög densitet: crowd turbulence

• … information kan förvanskas vid p2p-spridning (viskleken)

• … har inte en kollektiv intelligens

• … saknar i de flesta fall front-to-back-kommunikation



Den 4:e paradoxen: En människa är smart, 
en folksamling är dum

En folksamling saknar

• överblick – utsiktspunkt från marknivå, andra i vägen.

• kollektiv intelligens – lätt att förledas att tro

• förmåga att kommunicera – avstånd, högt ljud, kroppar

Ovetande Anar Vet DrabbasKan vända





Platsen

Händelsen

Besökarna

Design

Information

Management

Sprid information

Utbilda

Öva

Observera

Korrigera

Reagera



Besökarens fokus eller 

”mindset” vid 

inträde, ankomst.

Besökarens fokus eller 

”mindset” under 

vistelse på platsen.

Publikens fokus eller 

”mindset” då de 

ska lämna platsen.

… I C E 



Geografisk placering

Bredd och kapacitet

Vinklar och siktlinjer

Kraftfullt men dyrt/svårt?

Viktigt: publikcentriskt

Publikinformation

Informationsstruktur

Beslutsunderlag

Billigt men svagt.

Viktigt: mottagaranpassning

Tidsaspekter/schema

Planering/ledning

Samverkan/organisation

Flexibelt med rätt förutsättning.

Viktigt: resiliens

D I M…



DIM-ICE 

DESIGN

INFORMATION

MANAGEMENT

CI E

D

I

M

EmergencyNormal



DIM-ICE som analysmodell 

DESIGN

INFORMATION

MANAGEMENT

CI E

D

I

M

EmergencyNormal



Design

Information

Management

… finns överallt, men 

inte alltid planerat.



- Var publikcentrisk: enkla och lättförståeliga flöden.

- Ha alltid marginal.

- Skapa köer på rätt plats.

- Arbeta med förväntanshantering.

- Ha möjlighet att ge feedback och förklaring.

- Skapa enkla rutiner för saker du tror kommer inträffa.

- Små åtgärder tidigt > stora åtgärder sent.

- Utbilda personalen.

- Rätt personal på rätt plats.

- Skylta klokt - och korrekt (t.ex. höjd över marken) (s 152)



Åtta principer 

för goda köer





Känslan färgar 

upplevelsens 

alla delar. 

Det är inte 

bara ”vad” som är 

viktigt utan också 

”hur”: trevlig 

personal, helt, 

rent och tydligt. 

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



Ge en tydlig 

struktur, 

feedback och 

förklaring. 

Köande utan 

tydlig struktur 

riskerar skapa 

en egen, dålig

struktur.

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



Återkoppla, 

trovärdigt, 

varför det tar tid. 

”Acceptabla" 

orsaker är bättre. 

Långsam kö, men där 

alla arbetar hårt är 

mer acceptabel. 

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



Förväntningar 

sätts i början av kön. 

Viktigt med prognoser, 

men håll förväntningar 

realistiska. 

Hellre glatt 

överraskad än 

sviket löfte

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



Fylld tid 

går snabbare 

än tom tid. 

Hellre kö som rör 

sig "lite hela tiden"

än en som "hackar". 

Fyll situationen 

med saker att 

titta på eller

att göra.

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



Köer har 

sociala regler.

Undvik 

1) folk som tränger sig

2) någon får oschysst

övertag eller 

3) speciella besökare

som får gå före. 

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



Förväntningar 

sätts i början 

av en kö. 

Dålig förväntan är 

svår att vända.

Men minnet 

(upplevelsen) sätts 

primärt av 

slutet.

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



Framtida beteende 

styrs av minnen. 

Minnet är den  

viktigaste aspekten 

av kö-erfarenheten.

Källa: Don Norman, The Psychology of Waiting Lines



• Känslan dominerar upplevelsen – se till att platsen är hel, ren 

och tilltalande.

• Tydlighet - publiken vet inte vad som är ”rätt”. Väldesignat, 

smart skyltat, och personal som kan och vågar tala/visa tydligt.

• Hellre glatt överraskad än brutet löfte - överskatta hellre 

väntetiden lite grann.

• Missnöjdhet sprider sig. Fokusera på missnöjda, hantera 

problem direkt. 

• Besökare med ett gott humör tar motgångar bättre. Alltid ett 

leende på läpparna.

• Pauser tas ur synhåll från kön (besökare som köar kan 

projicera din rast på ”varför det går så långsamt”)



Exempel:

Kösystem Nationalmuseum



Nationalmusem, 2018: helger vecka 42-02

Resurser
• Arbetsledare + 7 värdar

• 125 m plastkätting/pollare

• 60 m tjusigare rep/pollare 

• 5 laminerade A3-skyltar

• 8 st orange västar

• 5 handräknare



Resultat
• 38 dagar

• 168 493 besök 

• 4 ”särskilda” händelser
• Statsbesök

• Lugn demonstration

• Bruten handled

• Brand i källaren, utrymning

• Generellt, nöjda besökare 

och god upplevelse

Nationalmusem, 2018: helger vecka 42-02





Nycklar till framgång Nationalmuseum

- Mottagaranpassad köfunktion

- Tydlighet väntetid och förutsättningar

- Tilltagna resurser och jour-flexibilitet

- Personal

- Trevliga (ständiga leenden)

- Kunniga och informativa 

- Alerta och reaktiva (lösa dispyter)

- Stark start, starkt slut (Carin!)

- Långsam, men ständig, framåtrörelse

- Strävan: något händer (dela ut info, bjud på kaffe etc)



Några avslutande ord…

- Mottagaranpassning - utgå från röstande, inte ”enklast” för er.

- Genomtänkt process - kan något göras samtidigt som kö?

- Tydlighet - enkelt system, välinformerat. 

- Överblick och tidig kommunikation - ögon på rätt plats.

- Möjlig förstärkning - extra personal när det rampar upp.

- Skydd - köer kan vara attraktiva mål för en antagonist.

(… samt Tips till en knoppande Crowd Manager 1 och 2)



Tack!

Mer information: 

Petter Säterhed

petter.saterhed@msb.se

+46 73 068 27 79
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot  

• Inga inbäddade filmer i utbildningspresentationerna  

• Registrering av mobila röstningslokaler i Valid 

• Sök i valtillfällets röstlängd  

• Valmyndighetens sociala kanaler  

 

Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot 

Det webbseminarium som anordnades den 3 maj tillsammans med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) på temat köhantering och antagonistiska hot var både 
välbesökt och uppskattat. 

Valmyndigheten har därför beslutat att genomföra samma seminarium vid ytterligare ett 
tillfälle för de som inte hade möjlighet att delta vid det första tillfället. Under seminariet 
kommer kunskap delges om vad man kan göra för att avskräcka, försvåra, upptäcka och 
hantera antagonistiska hot samt vad som styr beteendet i en kö, hur köer kan påverkas och 
vad som egentligen är en "god kö". Inbjudan till det nya föreläsningstillfället ligger bifogad 
till detta nyhetsbrev. Det krävs ingen föranmälan.  

Bildspelen som visades under seminariet ligger som bilaga till detta nyhetsbrev och kan 
användas för kommunens interna bruk vid behov. 

 

Inga inbäddade filmer i utbildningspresentationerna  

Det är tyvärr inte möjligt att ladda upp versioner av PowerPoint-presentationerna för 
utbildning av röstmottagare med inbäddade filmer då filerna blir för stora.  

I anteckningsfälten finns hänvisningar till Youtube-länken för de aktuella filmerna och en 
rekommendation om var de kan passa in. Ni kan använda länken för att bädda in filmer 
själva ifall funktionen finns i den version av Microsoft Office/PowerPoint ni använder. 

Filmerna går också att se på Valcentralen, under ingången för röstmottagare.   

 

 

 

mailto:valadm@val.se
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Registrering av mobila röstningslokaler i Valid  

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

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

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

• Koordinater: Ange platsen som den mobila lokalen utgår ifrån. 

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

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

 

Sök i valtillfällets röstlängd 

Nu går det att söka i det preliminära röstlängdsunderlaget i Valid. Sökningen finns i menyn 
”Sök i valtillfällets röstlängd”, under ”Rösträtt”. 

Funktionen kan användas till att kontrollera om utlandssvenskar anmält sig till röstlängden, 
eller om de behöver anmäla sig igen. 

Hantera personuppgifterna på ett säkert sätt. Som vanligt får ni enbart söka i registret för att 
utföra en arbetsuppgift. Observera att det är ett preliminärt röstlängdsunderlag. 

 

Valmyndighetens sociala kanaler  

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

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 
   

   

    

    

   

  
 

  

 

 

Webbseminarium om incidentrapportering  

Valmyndigheten bjuder in till ett webbseminarium för att informera om incidentrapportering 
till Valmyndigheten. Vi kommer bl.a. informera om var incidentrapporteringen finns, hur 
man gör för att incidentrapportera, vilka incidenter som bör rapporteras samt vilka formulär 
och mallar som finns att tillgå.  

Vi kommer även att berätta om den nationella lägesbild som Valmyndigheten kommer att ta 
fram under valperioden.  

Detta webbseminarium vänder sig till kommunernas valnämnder, länsstyrelserna och 
Utrikesdepartementet (ambassader och konsulat rapporterar via UD). 

Arrangör: Team valsäkerhet, Valmyndigheten  

       Datum: måndag 16 maj 2022 

       Tid: kl. 13.15-14.00 

Praktisk information: Anslut till webbseminariet genom att klicka på den här länken:    
https://play.quickchannel.com/play/hzqjcb1  

 

Det krävs ingen föranmälan för att delta i webbseminariet.  

Anslut gärna några minuter i förväg. Du kommer att se bilden och få tillgång till chatten 
ca 5 minuter innan föreläsningen börjar. Om föreläsningen inte startar på utsatt tid kan du 
prova att ladda om (uppdatera) sidan. Du kan också behöva klicka på play-symbolen. 

Om du får tekniska problem kan du prova om sändningen fungerar bättre med en annan 
webbläsare till exempel Safari, Firefox, Chrome eller Edge. 

Under sändningen har du möjlighet att ställa frågor i chatten. Vi besvarar frågor löpande i 
chatten och muntligt i slutet av sändningen.  

 Webbseminariet kommer att spelas in och göras tillgänglig på Valcentralen i efterhand. 

 

Varmt välkommen! 

  

https://play.quickchannel.com/play/hzqjcb1


 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 1(2) 

 Datum Utgåva  

 2022-05-11 2022:15V  

   

  
 

www.val.se 
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:15V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Incidentrapportering i Valcentralen och nationell lägesbild  

• Webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj 

• Samarbete med frivilligorganisationer vid genomförande av val? 

• Genomgång och frågestund med SKR om ställningstaganden måndagen den 23 maj 

 

Incidentrapportering i Valcentralen och nationell lägesbild 

Valmyndigheten bygger vidare på den incidentrapportering som infördes under valen 2019 
och under vecka 20 kommer menyn på Valcentralen att uppdateras med en ny funktion för 
incidentrapportering.  

Syftet med incidentrapporteringen är att kunna analysera och bedöma händelser och 
incidenter under valperioden till grund för en samlad nationell lägesbild.  

En nationell lägesbild kommer att tas fram av Valmyndigheten under valperioden. 
Lägesbilden kommer bland annat bygga på inrapporterade händelser och incidenter genom 
funktionen i Valcentralen. Därför hoppas vi att ni alla bidrar i rapporteringen. Lägesbilden 
ska vara ett stöd för valadministrationen att upptäcka och förhindra händelser som kan störa 
genomförandet av valet och som har betydelse för allmänhetens förtroende för valens 
genomförande.  

Den nationella lägesbilden kommer att delges valadministrationen löpande under 
valperioden via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbaserade 
informationssystem WIS. Ta kontakt med ansvarig för WIS i din kommun och informera 
om detta för att skapa en rutin för mottagandet.

 

 

Webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj  

Valmyndigheten bjuder in till webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj 
klockan 13.15 - 14.00. 

Valmyndigheten kommer att informera om den nya funktionen och vad som kan vara bra 
att veta, se bilagan för mer information om webbseminariet. Seminariet kommer att spelas in 
och publiceras på Valcentralen.  

Samverkansyta WIS: 
Valmyndigheten, Valen 2022 

 

mailto:valadm@val.se
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Samarbete med frivilligorganisationer vid genomförande av val? 

Inom ramen för projektet Stärkt skydd av allmänna val anges att Valmyndigheten ska 
”utreda hur frivilligorganisationer i ökad utsträckning kan involveras i genomförandet av val. 
Särskilt ska deras möjlighet att förstärka valadministrationen i hanteringen av allvarliga 
störningar i samband med val ska studeras”.  

Med frivilligorganisationer avser vi både frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga 
resursgrupper. I begreppet valgenomförandet tänker vi alla de arbetsuppgifter som 
valnämnden genomför i samband med val, exempelvis rekrytering, utbildning, planering, 
lagerhållning och distribution av valmaterial, genomförandet av själva röstmottagningen i 
röstnings- och vallokaler, mottagning av valdistriktens röster på valnatten, etcetera.  

Nu är vi intresserade av att ta del av din kommuns erfarenheter av att använda sig av 
frivilligorganisationer i samband med genomförandet av val. Om ni har sådan erfarenhet, 
mejla gärna till valadm@val.se senast tisdagen den 17 maj.  

 

Genomgång och frågestund med SKR om ställningstaganden måndagen 
den 23 maj 

Måndagen den 23 maj mellan klockan 10.30 – 12:00 kommer Valmyndigheten tillsammans 
med Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordna en genomgång och digital frågestund 
angående ställningstaganden. Reservera gärna tiden i era kalendrar. Vi återkommer med mer 
information i ett kommande nyhetsbrev.  

 

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


 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 

2022-2026  

 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-xx-xx 
 
 
Gäller från och med: 2023-01-01 
 
 

Inledande bestämmelser  

 
§ 1 Inledande bestämmelser 

 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 
pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 
som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 13-14. Ersättning till 
förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd 
nämnd. 
 
Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt beredning 
Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan kommunal 
nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till 
beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt. 
 

Förlorad arbetsinkomst 
 

§ 2 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 

Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning 

är att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.   

 

Begränsningar   

Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del 

av heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får 

någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då 

man är ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell 

tjänstledighet.  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Tjänstepensionsavsättning 

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 har  

även rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning. Ersättning för förlorad 

tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på ersättningen för 

förlorad arbetsinkomst.  

 

Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans. Ersättning 

för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 

pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 

inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet 

kontant. 

 

Semesterförmån 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 

tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 

mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 

sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

Kompletterande regler  

Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 

den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 

belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 

165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 

arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 

lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 

inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift 
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 

arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 

med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 

4 kap 11§ Kommunallagen. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. 

 

Anställda  

För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 

arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 

För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   

 

För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 

förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska 

framgå av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid. 
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Egenföretagare  

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 

inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 

40 procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 

bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.   

Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning  

Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 

motsvarar ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 

uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller 

försäkringskassa. Den förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt 

uppdrag under pågående sjukskrivning. 

 

Djurhållande lantbrukare 

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 

sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 

lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 

sig över en hel dag.  

 

Heltidsmått 

Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och försäkringsskydd 

den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.  

 

Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200h/år det vill säga 12GN. Ett uppskattat genomsnitt av 

antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket motsvarar en genomsnittlig 

sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.  

 

Exempel: 

Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande 

3,5/12 = 29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget. 

Total sysselsättningsgrad 31,5 % 

 

Uppdrag i kommunala bolag kan inte räknas med då de inte omfattas av OPF-KL.   

 

Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 

% för varje uppdrag. 

 

Tillämpningsanvisning till § 2:  

Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till Kommunallagen förstås uppdrag med en  

tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 

(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 

deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den 

sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa 

förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad 

ska förstås sammanlagd fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den 
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förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. 

Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade 

ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. 

Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också att en förtroendevald som byter 

arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin 

arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något 

löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som 

är anställda ska lämna in aktuella inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte 

av arbetsgivare ska nya inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter 

kan inte ersättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning 

enligt schablon ska årligen i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Beslut gäller för kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är 

egen företagare och inte söker enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för 

beslut baseras på uppgifter om överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst 

t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då 

uppvisa inkomstuppgift från företaget. I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån 

reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD tillika är huvudägare och att bolaget endast har 

ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av arvodesdelegationen. 

 

Tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8: 

Ajournering av ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga 

hen förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst utgå för en 

timme per ajournering. 
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Årsarvode  

 

§ 3 Årsarvode 

 

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 

grunder.  

§ 4 Avgång eller valbarhetshinder 

 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden ska fördelning 

av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 

dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 

valbarhetshinder uppkommer (4 kap 7§ Kommunallagen). Om förtroendevald med årsarvode 

under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, p.g.a. sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en ersättare 

utsetts enligt 6 kap 22§ Kommunallagen för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 

arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

§ 5 Kommunalråd 

 

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.   

 

Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i Allmänna 

bestämmelser (AB) vid ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, 

ledighet för värnpliktstjänstgöring m m.  

 

Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till minst 20% av 

heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt KPAs 

försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är förtroendevald 

försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade 

särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående arvodet 

enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) med därtill 

hörande specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag 

inför mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-

01 och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 

förtroendevalda” (OPF-KL). 

 

§ 6 Pensionsförmåner 
 

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3, 4 eller 5 §§ har 

inte rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.   
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Sammanträdes- och förrättningsarvoden 
 

§7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

 

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det 

kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  

 

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 

med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 

nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, 

utskott, delegation såvida ej på grund av särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som 

tillsatt beredningen, utskottet. Med särskilda skäl förstås en beredning, utskott eller delegation 

som inrättas för att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär. 

 

Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad utgår ej vid 

sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, 

samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  

 

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges 

sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen. 

 

§ 8 Rätt till förrättningsarvode 
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  

a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  

b) kongress, konferens, informationsmöte och kurser  

c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart  

d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 

tillhör  

e) överläggning med icke kommunalt organ  

f) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  

g) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  

h) beslut i delegationsärenden 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av särskilt 
beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej i fall 
som avses i punkt h).   
 
Årsarvoderade 
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 
förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den årsarvoderade förtroendevalde 
representerar besluta om att hen kan få förrättningsarvode enligt punkt b).  
 
Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de 
år som årsarvode inte utbetalas. 
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Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 
LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning.  

§ 9 Partigruppsammanträden 

 
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 22 
§ Kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 
hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.  

Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde 

betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar.  

  

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.  

  

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning 

och närvaro till sekreteraren i respektive organ.  

 

§ 10 Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp: 

  

för varje påbörjad halvtimma  0,0031 GN  

 

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp. 

förrättningstiden. 

 

Ersättare  

Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om hen tjänstgör i ledamots ställe eller ej - 

uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot. 

 

§ 11 Resekostnadsersättning och traktamente 
 

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 

reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 

arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

 

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande:  

  

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.  
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Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta 

ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-

/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger kan dock Kommunstyrelsen medge 

resekostnadsersättning från annan plats. 

 

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 

sådant kan utnyttjas. 

 

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 

arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 

inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. Om 

egen bil används ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får 

också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av 

förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs. Parkeringsavgift 

kan endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. 

 

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt 

kommunikationsmedel, egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i 

dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.  

 
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte 
uppgår till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då 
allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt. 
 

Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i 
förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för varje 
medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro- 
endevalde är folkbokförd.  
 
Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden får medge att resekostnadsersättning 
utbetalas från annan plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om 
omedelbart omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  

 

Barntillsyn 
 

§ 12 Barntillsyn 
 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 

vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 

utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 

tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår med det belopp som 

motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  
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Särskilda kostnader 
 

§ 13 Ersättning funktionsnedsättning 

 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 

funktionsnedsatt person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för 

tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller motsvarande.  

  

Ersättning utgår till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 

av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 

liknande.  

  

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka 

kostnader som är ersättningsberättigade. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle då hen 

haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ. 

 

Särskilda arvoden 
 

§ 14 Särskilda arvoden  

 

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 

ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 

(övriga).  

 

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 

sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 

och GL-F. 

 

Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås 

För uppdraget som ordförande i styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i 

Borås, som utses av Kommunstyrelsen, skall ett årsarvode utbetalas uppgående till 0,4GN. 

 

Revisorskollegiet samt revisorsgrupperna 

Ledamot i revisorskollegiet samt revisorsgrupperna, Ordf/Vice Ordf i desamma äger ej 

uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode. Detta gäller även för 

lekmannarevisorer i de kommunala bolagen. Samtliga revisorer för Stadsrevisionen är istället 

kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 
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Allmänna bestämmelser  
  

§ 15  

Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 

kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  

 

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den 

förtroendevalde tillhör. För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den 

kommunala nämnd/styrelse inom vars område organet verkar. Närmare föreskrifter 

angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet. 

§ 16 Tolkning och tillämpning 

  

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av 

under § 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  

 

 

§ 17 Grundnivå 

 
För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 

Grundnivån för 2023 är 64 854 kronor.  

  

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2023 

skall uppräkningen vara lika stor som den i genomsnittliga procentiga lönejustering som de 

kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2022 med undantag för särskilda satsningar.  

För år 2024 sker uppräkningen på samma grunder men med år 2023 som jämförelseår. För år 

2025 skall år 2024 användas som jämförelseår. För år 2026 skall år 2025 användas som 

jämförelseår.  
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Bilaga A  

  

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 

nämnder, bolag m.m  
  
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 

perioden 2022-01-01--2025-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 

som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. 

Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode 

motsvarande 60 % av ordförandens arvode. Andre vice ordförande erhåller 80 %. Dock 

erhåller Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 80 %.  

  

Arvodesgrupp A 3,5 GN  

Grundskolenämnden  

Vård- och äldrenämnden  

  

Arvodesgrupp AB 2,0 GN  

Förskolenämnden  

  

Arvodesgrupp B 1.8 GN  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige  

  

Arvodesgrupp C 1,7 GN  
Samhällsbyggnadsnämnden  

Arbetslivsnämnden  

Sociala omsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Borås Energi och Miljö AB  

  

Arvodesgrupp CD 1,5 GN  

Kulturnämnden  

Fritid- och folkhälsonämnden  

AB Bostäder i Borås  

  

Arvodesgrupp D 1,2 GN  

Miljö- och konsumentnämnden  

Lokalförsörjningsnämnden  

Tekniska nämnden  

Servicenämnden  

Industribyggnader i Borås AB  

SÄRF (ers. utbetalas av förbundet)  
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Arvodesgrupp E 0,9 GN  

Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val 
till EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   

Borås Elnät AB  

BoråsBorås TME AB 

Borås Stadshus AB 

 

Arvodesgrupp F 0,6 GN   

Borås kommuns parkerings AB  

Fristadbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB  

Överförmyndarnämnden  

Akademiplatsen AB  

Inkubatorn i Borås AB  

 

Revisorskollegiet och Revisorsgrupperna 

Ordf/Vice Ordf. Revisorskollegiet 0,2 GN 

Ordf/Vice Ordf. Revisorsgrupperna 0,9 GN 

Ledamot Revisorskollegiet (Ej ordf./vice) 0,1 GN 

Förtroendevald revisor  0,5 GN 

Lekmannarevisor  

Arvodesgrupp C  0,08 GN  

Borås Energi och Miljö AB  

Arvodesgrupp CD  0,075 GN 

AB Bostäder i Borås  

Arvodesgrupp D  0,07 GN 

Industribyggnader i Borås AB ink  

Arvodesgrupp E  0,065 GN 

Borås Elnät AB  

Borås Djurpark AB  

BoråsBorås TME AB 

Borås Stadshus AB  

Arvodesgrupp F  0,06 GN 

Borås kommuns parkerings AB  

Fristadsbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB  
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Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A.  

  

Kommunalråden  

Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.  De kommunalråd som 

utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 

Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i 

Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till andre vice ordförande 0,2 GN/mån.  

  

Gruppledare i Kommunstyrelsen  

Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har 

någon kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke 

angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 5 och 6 

§§.  

  

Gruppledare Kommunfullmäktige  

Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd 

eller gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 

GN/år, i Kommunfullmäktige.  

    

Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden samt Gruppledare i Kommunstyrelsen 

Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 

samt Gruppledare i Kommunstyrelsen har rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 

storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att 

kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 

konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 

respektive nämnd fordras ej.  

  

Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 

enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i 

storleksordningen en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att 

kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, kurser, 

konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i 

respektive nämnd fordras ej.  

  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Jourersättning 0,018 GN/vecka 
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Bilaga B  

  

Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 

utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

  

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och 

reseersättning.  

  

Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare 
och arbetstagare 

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling 

Kommunala funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Styrgrupp för Götalandsbanan - - 

 
 
Trafiksäkerhetsråd  

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala 
och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i 
Borås  

 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  

Fairtrade City 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Medel för lokal utveckling 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska IT frågor 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Strategiska utvecklingsgruppen 
Säker och trygg kommun  

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Tillitresan Politisk 
beredningsgrupp 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Klimatråd 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Beredningen för 
medborgarinflytande 

 
 
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 
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Bilaga C  

  

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ   
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas 

för andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.  

  

För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 

arvode.  

  

  
  
  
Organ  

  
Kommunstyrelsen 
beslutar särskilt om 
arvode  

Ersättning betalas av  

Kommunen  

  
 
Organet  

Stiftelsen Bostäder för blinda  Ordförande  
 
Nej Ja  

Stiftelsen L L Frimans donation  ordförande kassör revisor  
 
Nej Ja 

Lygnerns vattenvårdsförbund  - Ja 
  
Nej 

Ätrans vattenvårdsförbund  - Ja 
 
Nej 

Viskans vattenvårdsförbund  - Ja  
 
Nej 

Borås Orkesterförening - Ja 
-  

Nej 

Föreningen Europakorridoren  - Ja 
 
Nej 

Styrelsen för Coompanion – Kooperativ 
utv. Sjuhärad - Ja 

 
Nej 

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Blombacka -  Nej Ja  

Riksbyggens kooperativa 
Hyresrättsförening, Skogslid -  Nej Ja 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg - Ja 

 
 
Nej 

Tolkförmedlingen Väst - Nej 
 
Ja 

Säveåns vattenråd - Ja 

 
 
Nej 

Borås Idrottshistoriska sällskap - Ja 

 
 
Nej 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda  

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022  

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2018-11-22  

Gäller fr.o.m. den 2019-01-01   

Inledande bestämmelser  

§ 1  

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, 

pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 

resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader 

som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 16-18. Ersättning till 

förtroende- vald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller 

berörd nämnd.  

Kommentar: Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt 
beredning Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan 
kommunal nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftel- 
ser. Till beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning, 
delegation, kommitté och dylikt.  

Notering: Ordet Kommentar stycks. 

Förlorad arbetsinkomst  

§ 2  

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 

Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning är 

att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.   

Begränsningar   

Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del av 

heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon 

lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då man är 

ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet.  

Kompletterande regler  

Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 

den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 

arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med 

belopp per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 
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165, vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 

arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 

lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.   

Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 

inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift  

eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 

arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt 

med begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt 

KL 4 kap § 11. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte.  

Anställda  

För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 

arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 

För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.   

Egenföretagare  

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 

inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 40 

procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 

bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.   

Övriga Arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning 

Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning motsvarar 

ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt 

belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller försäkringskassa. Den 

förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt uppdrag under pågående 

sjukskrivning.  

För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 

förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska framgå 

av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid.  

 

Kommentar: Stycket ovan flyttas till rubriken Anställda. Ordet Övriga stryks i rubriken. Ny 

rubrik innehållande definition av heltidsmått. 

Kommentarer till § 2: 

 

Kommentar: Kommentar stryks och ersätt med Tillämpningsanvisning 

 

Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till KL förstås uppdrag med en  

tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 

(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 

deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den sammanlagda 

tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa förtroendevalda inte 

ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad ska förstås sammanlagd 

fast tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den förtroendevaldes procentuella årsarvoden 

för olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. Med arbetsinkomst likställs i detta 

sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller 
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bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. Har den förtroendevalde ett uppdrag på 

ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) faller rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det 

innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i 

Borås Stad, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

 

En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att 

uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något löneavdrag, har heller inte rätt till 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som är anställda ska lämna in aktuella 

inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte av arbetsgivare ska nya 

inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter kan inte ersättning 

betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning enligt schablon ska årligen 

i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslut gäller för 

kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är egen företagare och inte söker 

enligt schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för beslut baseras på uppgifter om 

överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD 

för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då uppvisa inkomstuppgift från företaget. 

I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD 

tillika är huvudägare och att bolaget endast har ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av 

arvodesdelegationen.  

§ 2 a) Stycket flyttas till §2 under den inledande texten som ny rubrik: Tjänstepensionsavsättning 

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §2 har även rätt till 

ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning.   

Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka  

förlusten till behörig instans.  

Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 

pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften inte 

uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet kontant.  

§ 2 b) Stycket flyttas till §2 under den inledande texten som ny rubrik: Semesterförmån 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att 
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. Om 
sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroende- valde 
inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Årsarvode  

§ 3  

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 

grunder.  

§ 4 Rubrik: Avgång eller valbarhetshinder 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden skall fördelning 

av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 
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dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 

valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).  

Om förtroendevald med årsarvode under en sammanhängande tid, som överstiger en månad,  

p.g.a. sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsva- 

rande mån.  

 

Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 

arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.  

§ 5 Rubrik: Kommunalråd 

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.   

Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i AB 01 vid 

ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, ledighet för 

värnpliktstjänstgöring m m. Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till 

minst 20% av heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt 

KPAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är 

förtroendevald försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt 

beslutade särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående 

arvodet enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt AB 01 med därtill hörande 

specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag inför 

mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01 

och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 

förtroendevalda” (OPF-KL)   

§ 6 Rubrik: Pensionsförmåner 

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 5 eller 6 §§ har inte 

rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.   

§ 7 
(Paragraf 7 är borttagen inför mandatperioden 2019-2022)  

Särskild ersättning skall utges till deltidssysselsatt förtroendevald, för vilken kommunen inte be- 

slutat att PRF-KL och PBF skall gälla och vars tjänstepension i anställning konstaterats ha mins- 

kat på grund av uppdrag/uppdragen hos kommunen.  

 

Kommentar: Paragrafen stryks. 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden  

§ 8 §7 

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det kom- 

munala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.  

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 

med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera 

nämn- der. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd 
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beredning, ut- skott, delegation e d såvida ej p.g.a. särskilda skäl annorlunda beslutats av den 

nämnd som tillsatt beredningen, utskottet o s v.  

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges sam- 

manträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.  

 

Kommentar: Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad 

utgår ej vid sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då proto- 

koll ej föres, samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.  

Med särskilda skäl i andra stycket förstås en beredning, utskott eller delegation som inrättas för 

att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.  

 

Kommentar: Stycket flyttas upp och revideras. 

 

§ 9 8 Rubrik: Rätt till förrättningsarvode 

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:  

a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför  

b) kongress konferens, informationsmöte och kurser  

c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart  

d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde till- 

hör  

e) överläggning med icke kommunalt organ  

f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag  

g) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet  

h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande  

i) beslut i delegationsärenden  

Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av 
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras 
ej i fall som avses i punkt h).   

Rubrik: Årsarvoderade 

 

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är arvoderad för ej uppbära förrättnings- 

arvode. Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b) samt 

vid längre tjänsteförrättningar exempelvis utlandsresor. Tolkning av § 9, länk.  

 

Tolkningen arbetas in i texten: 

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej uppbära 

förrättningsarvode.  

 

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 

sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 

lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 

sig över en hel dag.  

 

Stycket gällande förlorad arbetsinkomst flyttas till och arbetas in i § 2 Förlorad arbetsinkomst. 

Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 

https://www.boras.se/download/18.3fde8c191684442015178b7c/1548340143687/%C2%A7%207%20Fr%C3%A5ga%20om%20r%C3%A4tt%20till%20ers%C3%A4ttning%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rlorad%20arbetsinkomst%20f%C3%B6r%20ordf%C3%B6rande%20vice%20ordf%C3%B6randen%20f%C3%B6r%20justeringssammantr%C3%A4de%20(f%C3%B6rr%C3%A4ttning).pdf
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Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år 

som årsarvode inte utbetalas.  

Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt 

LVU och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 

ledamot/vecka kan ha jourersättning.  

 

§ 10 9 Rubrik: Partigruppsammanträden 

 

Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 3 § 

kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som 

hålles med anledning av sammanträde med respektive organ.  

  

Kommentar: Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsam- 

manträde betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar. Det ankommer 

på gruppledaren att lämna uppgift om närvaro och sammanträdestid till nämndens sekreterare. 

Ovanstående gäller ej partigruppsammanträde inför fullmäktigesammanträde.  

  

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes.  

  

Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för 

deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med Kommunfullmäktige.  

  

Kommentar: Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.  

 

Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för 

deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med Kommunfullmäktige. 

  

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning och 

närvaro till sekreteraren i respektive organ.  

  

§ 11 10 Rubrik: Belopp för sammanträdes- och förrättningsarvode 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp:  

1 Inom kommunen   

- för första timman i resp organ  0,01 GN  

  

- för varje därefter påbörjad halvtimma  0,0025 GN  

    

2 Utom kommunen  

- t o m 4 timmar  0,018 GN *)
 
  

- över 4 timmar  0,036 GN *)
 
 *)  

Dock skall ersättning för förrättning som visst kalenderdygn enbart omfattar restid 

istället ersättas enligt reglerna om färdtidsersättning i AB 01.  

  

Tim- och förrättningsarvodena samt ersättning för deltagande i partigruppssammanträde 

inför Kommunfullmäktige skall årligen per den 1 januari uppräknas.  

  



028:7  

Borås Stads Författningssamling 2019  

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp 

förrättningstiden.  

  

§ 12 Arbetas in i ny § 10 

Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om han tjänstgör i ledamots ställe eller ej - 

uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.  

 

Kommentar: Fösta timmen med den högre ersättningen stryks, ersättning för påbörjad 

halvtimme höjs till 0,0031GN.  

   

Resekostnadsersättning och traktamente  
  

§ 13 11 

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 

reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 

arbetstagare i det kommunala reseavtalet.  

  

 

  

Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt 

följande:  

  

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den 

för- troendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 

km. Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.  

Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersätt- 

ningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrätt- 

ningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekost- 

nadsersättning från annan plats.  

  

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 

sådant kan utnyttjas.  

  

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 

arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 

inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning.  

  

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel, 

egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan ersättning 

er- hållas för utgift för resa med taxibil.  

Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte uppgår 
till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då allmänt kom- 
munikationsmedel inte finns tillgängligt.  

  

Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ an- 

vänds, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för 

varje medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den 

förtro- endevalde är folkbokförd.  
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Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan 

plats än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart 

omhändertagande i socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.  

  

Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får också er- 
lagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrätt- 
ningsarvode utförs.  
 
Kommentar: Flyttas till punkt 3 ovan samt tillägg. Förtydligande gällande redovisning av kvitto 
vid parkering. 

   

 

Barntillsyn  
  

§ 14 12 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 

vår- das i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning 

utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för 

tid, då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.  

  

Ersättning utgår med det belopp som gäller för av kommunen anställd dagbarnvårdare. Särskild 

omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.  

 

Kommentar: Dagbarnvårdare finns inte längre inom kommunen, nytt är Ersättning utgår med 

det belopp som motsvarar avtalsenlig lön utifrån huvudöverenskommelse (HÖK) med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. Särskild omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall. 

  

  

 Särskilda kostnader 

 

§ 15 13 rubrik: Ersättning funktionsnedsättning 

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad 
person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av 
egen familjemedlem eller motsvarande.  

  

§ 16  

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts 

av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 

liknande.  

  

§ 17  

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka kost- 

nader som är ersättningsberättigade enligt 15 och 16 §. Den förtroendevalde skall vid varje 

tillfälle då han haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i 

vederbörande kommunala organ.  

  

§ 17 a) 14 

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns upptagna i bilaga A kan ett arvode 

uppgå- ende till 250 kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina 
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samman- trädeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den 

förtroende- valde för de extra omkostnader som därmed kan uppkomma såsom papper för 

utskrift, skrivar- patroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.  

Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för att tillämpa 
”Digitala nämndhandlingar”  

  

Särskilda arvoden  
  

§ 18 14 

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 

ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 

(övriga).  

  

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 

sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 

och GL-F  

  

Allmänna bestämmelser  
  

§ 19 15 

Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det 

kommunala organet omedelbart underrätta Stadsledningskansliet härom.  

  

§ 20  

Arvoden och ersättningar utbetalas genom Stadsledningskansliet försorg månadsvis i efter- 

skott.  

  

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den förtroende- 

valde tillhör.  

  

För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den kommunala nämnd/styrelse inom 

vars område organet verkar.  

  

Närmare föreskrifter angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet.  

  

§ 21 16 

  

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av under § 

18 14 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.  

  

§ 22 17 

  

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 

Grundnivån för 2019 är 59 100 kronor.  

  

§ 23 

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2020 

skall uppräkningen vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de 

kommunanställda i Borås Stad erhållit under år 2019. För år 2021 sker uppräkningen på samma 
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grunder men med år 2020 som jämförelseår. För år 2022 skall år 2021 användas som 

jämförelseår.  
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Bilaga A  

  

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 

nämnder, bolag m.m  
  
Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 

perioden 2019-01-01--2022-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma 

som kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. Till 

ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 

80 % av ordförandens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 60 %. 

Dock erhåller Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 80 %.  

 

Kommentar: Vice ordförande utgår arvode motsvarande 60 % av ordförandens arvode (ej 

revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 80 %. 

  

Arvodesgrupp A 3,5 GN  

Grundskolenämnden  

Vård- och äldrenämnden  

  

Arvodesgrupp AB 2.0 GN  

Förskolenämnden  

  

Arvodesgrupp B 1.8 GN  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige  

  

Arvodesgrupp C 1,7 GN  
Samhällsbyggnadsnämnden  

Arbetslivsnämnden  

Sociala omsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Borås Energi och Miljö AB  

  

Arvodesgrupp CD 1,5 GN  

Kulturnämnden  

Fritid- och folkhälsonämnden  

AB Bostäder i Borås  

  

Arvodesgrupp D 1,2 GN  

Miljö- och konsumentnämnden  

Lokalförsörjningsnämnden  

Tekniska nämnden  

Servicenämnden  

Industribyggnader i Borås AB  

SÄRF (ers. utbetalas av förbundet)  

  

Arvodesgrupp E 0,9 GN  

Revisorsgrupperna  

Vice ordförande i revisorsgruppen  
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Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till 
EU-parlamentet och folkomröstning).  
Borås Djurpark AB   

Borås Elnät AB  

BoråsBorås TME AB 

Borås Stadshus AB  

  

Arvodesgrupp F 0,6 GN   

Borås kommuns parkerings AB  

Fristadbostäder AB  

AB Sandhultsbostäder  

AB Toarpshus  

Viskaforshem AB  

Överförmyndarnämnden  

Akademiplatsen AB  

Inkubatorn i Borås AB  

  

Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A.  

  

Kommunalråden  

Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad. De kommunalråd som 

utgör presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 

Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommun- 

styrelsen utbetalas 0,2 GN/månad och till andre vice ordförande 0,08 GN/mån.  

 

Kommentar: Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas 0,08 GN/månad och till 

andre vice ordförande 0,2 GN/mån. 

  

Gruppledare i Kommunstyrelsen  

Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har någon 

kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke angiven 

företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 §§.  

  

Gruppledare Kommunfullmäktige  

Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd eller 

gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år, i 

Kommunfullmäktige.  

    

Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden Gruppledare i Kommunstyrelsen 

Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden 

har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om 

ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt 

max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, 

ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. 

Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.  

 

Kommentar: Gruppledare i Kommunstyrelsen läggs till. 
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Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 

§ 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen 

en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis 

överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller 

studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.  

  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Jourersättning 0,018 GN/vecka  
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Bilaga B  

  

Intressentsammansatta organ  
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 

utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.  

  

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och reseersättning.  

  

Organ  Ersättning utgår till  Ersättning utgår inte till  

Yrkesråd  Företrädare för arbetsgivare  

och 

arbetstagare  

Företrädare för skola och ar- 

betsförmedling  

Kommunalt funktionshinderråd  Samtliga  - 

Kommunala pensionärsråd  Samtliga  - 

Integrationsråd  Samtliga  - 

Trafiksäkerhetsråd  Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommu- 

nala och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i 

arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas ar- 

kiv i Borås  

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.  
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Bilaga C  

  

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ   
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas för 

andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.  

  

För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 

arvode.  

  

  

  

  

Organ  

  

Kommunstyrelsen be- 

slutar särskilt om arvo- 

de  

Ersättning betalas av  

Kommu-  

nen  

  
Organet  

Stiftelsen Bostäder för blinda  Ordförande  
  

x  

Stiftelsen L L Frimans donation  ordförande kassör revisor  
  

xxx  

Lygnerns vattenvårdsförbund  - x    

Ätrans vattenvårdsförbund  - x    

Viskans vattenvårdsförbund  - x  
  

  



 

 

Kommunfullmäktige 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
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Sida 
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Datum 

2022-02-18 
Instans 

Arvodesdelegationen 
 

  

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2022-2026 

 

Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

från 2023-01-01. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande. 

Vidare reserverar sig Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning 

Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 

inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 

bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 

med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 

undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 

justeringar av reglerna. 

 

Ärendet i sin helhet 

Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 

inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 

bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 

med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 

undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 

justeringar av reglerna. Förslaget innebär följande. 

Delegationen har att föreslå nivå i kronor för GN bl.a. eftersom den 

genomsnittliga lönejusteringen för de kommunanställda inte är känd vid 

tidpunkten för beslutet om nya arvodesregler. Därför föreslås att grundnivån 

räknas upp med 2%. Ny grundnivå för 2023 blir då 64 854 kronor. 

Reglerna har en uppdaterad disposition med rubriksättning, språket har även 

setts över. Detta har också inneburit en förskjutning av paragrafer. 

 

Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 

beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 

ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 

förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 
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utgå för en timme. 

 

§ 8 har uppdaterats med följande lydelse under stycket årsarvoderade: 

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej 

uppbära förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den 

årsarvoderade förtroendevalde representerar besluta om att hen kan få 

förrättningsarvode enligt punkt b). (kongress konferens, informationsmöte och 

kurser). Tidigare beslut om att årsarvoderad har rätt till förlorad arbetsinkomst 

vid protokollsjustering är också inarbetad i reglerna under § 8. 

 

§ 9 Har uppdaterats så ett partigruppsammanträde berättigas arvode för hela 

sammanträdet oavsett organ. 

 

§ 10 Har uppdaterats så ersättningen för första timmen för sammanträden 

stryks, istället tillämpas påbörjad halvtimme för hela sammanträdet. Som 

kompensation har arvodet för påbörjad halvtimme höjts. 

 

§ 11 Har uppdaterats genom ett förtydligande av punkt 3: Parkeringsavgift kan 

endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen 

överstiger 5 km. 

 

§14 har uppdaterats med tidigare beslut gällande arvodering för ordförande i 

styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Under 

samma § 14 förändras även arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, 

samtliga revisorer äger ej uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode 

utan är istället kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 

 

I bilaga A lägga även Borås Stadshus AB till under arvodesgrupp E. I bilaga A 

läggs även gruppledare i Kommunstyrelsens till att innefattas för 100 dagar 

förlorad arbetsinkomst. 

 

Bilaga B samt C är uppdaterad efter genomgång av samtliga stadgar för 

intressentsammansatta organ. 

 

Beslutsunderlag 

1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-

2026 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-

2022 (spårbar) 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 
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Per-Olof Höög (S) 

Arvodesdelegationen  Carl Morberg 

   Kommunsekreterare 



 

 
 
 
 
 
Borås 2022-02-18 
 

RESERVATION 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att kommunalrådens arvoden skall fastställas till 
1,2 GN. Sverigedemokraterna yrkar att arvodena till kommunalråden istället skall fastställas till 1,0 
GN. 
 
Vårt ställningstagare grundar sig framför allt på två hörnstenar; 
 

A) Vi anser att månadsersättningen för kommunalråd om ca 65.000 kr (vilket motsvarar 1 GN) 
är en rimlig ersättning. Ett arvode motsvarande 1,2 GN ger ett månadsarvode om ca 78.000 
kr vilket vi anser är orimligt högt. Vi anser inte att ersättningen för kommunalråd skall 
överstiga ersättningen för våra riksdagsmän. 

 
B) Vi anser det är viktigt att förhållandet mellan fritidspolitiker och våra elitpolitiker hålls intakt. 

Ursprungligen var arvodessystemet baserat på att en heltidsersättning för kommunalråd var 
1 GN och övriga arvoden var andelar av detsamma. Den förändring som gjordes i början av 
innevarande mandatperiod var att i stället för att höja beloppet som 1 GN representerar, och 
därmed förändra allas arvoden, valde man att höja kommunalrådens ersättning till 1,2 GN. 
Det får som konsekvens att man enbart höjde kommunalrådens ersättning och därmed 
skapade en ökad klyftan mellan fritidspolitiker och heltidspolitiker. Det är en utveckling vi 
anser inte gynnar varken staden eller politiken.   
 
 
 
 

 
Kristian Silbvers 
Ledamot, Arvodesdelegationen 
 

 
 
 
 



Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-11: 

KC9: Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 

2022-2026 

 

Efter valet 2018 höjdes ersättningen för kommunalråden från 1,0 GN till 1,2 GN. Detta med 

motiveringen att rätt till semester togs bort. En rätt som är knuten till anställning snarare än ett 

arvoderat uppdrag, och enligt SKR bör kommunalråd vara arvoderade. Vänsterpartiet var emot 

denna höjning då och fullföljer vår inställning, så som den också har uttryckts i arvodesdelegationen, 

och föreslår att ersättningen för kommunalråd fastställs till 1,0 GN. 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

- Att i Bilaga A under rubriken Kommunalråden ersätta meningen ”Till kommunalråden utgår 

årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad.” med ”Till kommunalråden utgår årsarvode 

motsvarande 1,0 GN per månad.”  

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Sammanträdesdatum 
2022-02-18 

 
 

Arvodesdelegationen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 7  

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 
 
Arvodesdelegationen föreslår Kommunfullmäktige besluta  
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Gunbritt Johansson (V) till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna. 
 
Beslutsunderlag 
1. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 

(spårbar) 
 
Förslag och yrkanden 
Per-Olof Höög (S) har föreslagit att Arvodesdelegationen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Anta Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 från 2023-01-01. 
 
Gunbritt Johansson (V) yrkar att: till kommunalråden utgår årsarvode 
motsvarande 1,0 GN per månad, se bilaga. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar att: arvodena till kommunalråden istället skall 
fastställas till 1,0 GN, se bilaga. 
 
Bo Unosson (C) yrkar att: Årsarvoderad förtroendevald i Fritids- och 
folkhälsonämnden ska omfattas till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
§ 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen 
en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis 
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Arvodesdelegationen  
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överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller 
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Gunbritt Johanssons (V) yrkande och dels till Kristian Silbvers (SD) yrkande 
och dels till Bo Unosson (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2022-2026 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 56, B 1580) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 54 röster mot 17, 2 avstår: 

Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Lund (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Maria Lindgren (SD), 
Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-04-11, § 139 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta: 

Utan eget ställningstagande: Anta Bestämmelser om ersättningar till 
kommunens förtroendevalda 2022-2026 från 2023-01-01. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Stefan Lindborg (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att i Bilaga A under 
rubriken Kommunalråden ersätta meningen ”Till kommunalråden utgår 
årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad” med ”Till kommunalråden utgår 
årsarvode motsvarande 1,0 GN per månad”. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 
från 2023-01-01, med justeringen att  arvodena till kommunalråden istället skall 
fastställas till 1,0 GN.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 
inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 
bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 
med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 
undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 
justeringar av reglerna.        

Beslutsunderlag 

1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

3. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 

(spårbar)  

Yrkanden 

Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i 
Kommunstyrelsen. 

 
De alternativa förslagen är likalydande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationerna i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationerna i Kommunstyrelsen”. 

Omröstningsresultat 

Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Alternativt förslag 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-04-11 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

från 2023-01-01, med justeringen att  arvodena till kommunalråden istället skall 

fastställas till 1,0 GN. 

Sammanfattning  

Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 

inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 

bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 

med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 

undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 

justeringar av reglerna.           

Ärendet i sin helhet 

Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 

inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 

bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 

med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 

undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 

justeringar av reglerna. Förslaget innebär följande. 

Delegationen har att föreslå nivå i kronor för GN bl.a. eftersom den 

genomsnittliga lönejusteringen för de kommunanställda inte är känd vid 

tidpunkten för beslutet om nya arvodesregler. Därför föreslås att grundnivån 

räknas upp med 2%. Ny grundnivå för 2023 blir då 64 854 kronor. 

Reglerna har en uppdaterad disposition med rubriksättning, språket har även 

setts över. Detta har också inneburit en förskjutning av paragrafer. 

 

Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 

beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 

ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 

förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 

utgå för en timme. 
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§ 8 har uppdaterats med följande lydelse under stycket årsarvoderade: 

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej 

uppbära förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den 

årsarvoderade förtroendevalde representerar besluta om att hen kan få 

förrättningsarvode enligt punkt b). (kongress konferens, informationsmöte och 

kurser). Tidigare beslut om att årsarvoderad har rätt till förlorad arbetsinkomst 

vid protokollsjustering är också inarbetad i reglerna under § 8. 

 

§ 9 Har uppdaterats så ett partigruppsammanträde berättigas arvode för hela 

sammanträdet oavsett organ. 

 

§ 10 Har uppdaterats så ersättningen för första timmen för sammanträden 

stryks, istället tillämpas påbörjad halvtimme för hela sammanträdet. Som 

kompensation har arvodet för påbörjad halvtimme höjts. 

 

§ 11 Har uppdaterats genom ett förtydligande av punkt 3: Parkeringsavgift kan 

endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen 

överstiger 5 km. 

 

§14 har uppdaterats med tidigare beslut gällande arvodering för ordförande i 

styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Under 

samma § 14 förändras även arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, 

samtliga revisorer äger ej uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode 

utan är istället kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 

 

I bilaga A lägga även Borås Stadshus AB till under arvodesgrupp E. I bilaga A 

läggs även gruppledare i Kommunstyrelsens till att innefattas för 100 dagar 

förlorad arbetsinkomst. 

 

Bilaga B samt C är uppdaterad efter genomgång av samtliga stadgar för 

intressentsammansatta organ. 
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Beslutsunderlag 

1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

3. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 

(spårbar)   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Löneservice 

2. Samtliga nämnder och bolag 

3. Juridiska 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-04-11 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00229 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 

förtroendevalda 2022-2026 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Utan eget ställningstagande: Anta Bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 från 2023-01-01.   

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt yrkande.   

 

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

         

Sammanfattning  

Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 

inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 

bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 

med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 

undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 

justeringar av reglerna.           

Ärendet i sin helhet 

Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige den 22 november 2018 

inför mandatperioden 2019-2022. Liksom tidigare har en översyn av 

bestämmelserna gjorts inför kommande ny mandatperiod. Arvodesdelegationen 

med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige med 

undantag för Miljöpartiet på grund av en vakans lämnar härmed ett förslag om 

justeringar av reglerna. Förslaget innebär följande. 

Delegationen har att föreslå nivå i kronor för GN bl.a. eftersom den 

genomsnittliga lönejusteringen för de kommunanställda inte är känd vid 

tidpunkten för beslutet om nya arvodesregler. Därför föreslås att grundnivån 

räknas upp med 2%. Ny grundnivå för 2023 blir då 64 854 kronor. 

Reglerna har en uppdaterad disposition med rubriksättning, språket har även 

setts över. Detta har också inneburit en förskjutning av paragrafer. 
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Ett heltidsmått för förtroendevalda har arbetats in i reglerna enligt tidigare 

beslut. En tillämpningsanvisning till §§ 2 samt 8 har tillkommit: Ajournering av 

ett sammanträde ska ses som en del av sammanträdet och då även berättiga hen 

förlorad arbetsinkomst samt arvode. Ersättning för ajournering kan dock högst 

utgå för en timme. 

 

§ 8 har uppdaterats med följande lydelse under stycket årsarvoderade: 

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag hen är arvoderad för ej 

uppbära förrättningsarvode. Dock kan det kommunala organ som den 

årsarvoderade förtroendevalde representerar besluta om att hen kan få 

förrättningsarvode enligt punkt b). (kongress konferens, informationsmöte och 

kurser). Tidigare beslut om att årsarvoderad har rätt till förlorad arbetsinkomst 

vid protokollsjustering är också inarbetad i reglerna under § 8. 

 

§ 9 Har uppdaterats så ett partigruppsammanträde berättigas arvode för hela 

sammanträdet oavsett organ. 

 

§ 10 Har uppdaterats så ersättningen för första timmen för sammanträden 

stryks, istället tillämpas påbörjad halvtimme för hela sammanträdet. Som 

kompensation har arvodet för påbörjad halvtimme höjts. 

 

§ 11 Har uppdaterats genom ett förtydligande av punkt 3: Parkeringsavgift kan 

endast ersättas om erforderligt kvitto redovisas samt om avståndet mellan den 

förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen 

överstiger 5 km. 

 

§14 har uppdaterats med tidigare beslut gällande arvodering för ordförande i 

styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås. Under 

samma § 14 förändras även arvoderingen för revisorer vid Stadsrevisionen, 

samtliga revisorer äger ej uppbära sammanträdesarvode eller förrättningsarvode 

utan är istället kopplade till ett årsarvode enligt bilaga A. 

 

I bilaga A lägga även Borås Stadshus AB till under arvodesgrupp E. I bilaga A 

läggs även gruppledare i Kommunstyrelsens till att innefattas för 100 dagar 

förlorad arbetsinkomst. 

 

Bilaga B samt C är uppdaterad efter genomgång av samtliga stadgar för 

intressentsammansatta organ. 
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Beslutsunderlag 

1. Arvodesdelegationens beslut om bestämmelser om ersättningar till 

kommunens förtroendevalda 2022-2026 

2. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 

3. Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022 

(spårbar)   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Löneservice 

2. Samtliga nämnder och bolag 

3. Juridiska 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 

 

 

Yrkande från Vänsterpartiet Arvodesdelegationen 2022-02-18  

Gällande bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026 Bilaga A 

gällande arvodering till kommunalråden.  

Vänsterpartiet yrkande: 

 att till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,0 GN per månad.  

 

Gunbritt Johansson 

Vänsterpartiet 

  



       
 Nyhetsbrev för kommuner 1(3) 
 Datum Utgåva  
 2022-05-16 2022:16V  
   

  
 

www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:16V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Ny meny i Valid: Röstlängdsuppgifter – leveransadress, mobilnummer och delad 
röstlängd  

• Hämta röstlängder på tryckeri 

• Valupplysningen har öppnat för allmänheten 

• Kommunikation under valen 2022: Ansvarsfördelning och budskap inom 
valadministrationen 

• Genomgång och frågestund angående ställningstaganden den 23 maj 

• Leverans av valmaterial – glöm inte att inventera! 

 

 

Ny meny i Valid: Röstlängdsuppgifter – leveransadress, mobilnummer och 
delad röstlängd  

Nu är menyn för "Röstlängdsuppgifter" öppen i Valid. Menyn är öppen fram till och med 
den 8 augusti. Där registrerar valnämnderna adressen dit röstlängderna ska skickas. Viktigt är 
att det är en gatuadress med postnummer och inte en boxadress. Röstlängderna ska tas emot 
av en person. Under "ev. övrig uppgift" ska ni ange mobilnummer till den person som 
kommer ta emot leveransen av röstlängderna. Röstlängderna kommer att skickas med 
paketspårning och leverans sker mellan den 5 och 7 september. På samma rad kan ni även 
lägga till kompletterande information som distributören kan ha användning för.       

 I ”röstlängdsuppgifter” ska valnämnden även ange om röstlängderna ska vara delad på två 
eller inte delad. Valnämnden kan välja om alla röstlängder ska delas samt om de ska vara 
delade från ett visst antal röstberättigade i valdistriktet. 

 

Hämta röstlängder på tryckeri  

Röstlängderna kommer att tryckas i Stockholmsområdet. Hör av er till valadm@val.se om ni 
vill hämta röstlängderna själva direkt hos tryckeriet.  

 

 

 

 

mailto:valadm@val.se
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Valupplysningen har öppnat för allmänheten 

Valmyndighetens telefonnummer 020 - 825 825 för väljare och allmänhet har nu öppnat och 
kommer att vara igång till efter valet.  

Vi vill påminna om att numret är till för allmänheten som har frågor kring valet och att 
länsstyrelsen och kommunerna ska använda ordinarie kontaktvägar för att snabbt nå berörd 
handläggare. Skicka alltså inte själva in frågor via val.se, använd istället valadm@val.se.   

 

Kommunikation under valen 2022: Ansvarsfördelning och budskap inom 
valadministrationen 

Inför valen har valadministrationen ett intresse av att kommunicera mer kring vad vi gör 
under valen och hur vi gör det, i syfte att vara transparenta med våra arbetssätt och skapa 
förtroende för dem. Därmed uppstår också ett större behov av kommunikationssamråd än 
vid tidigare val.  

Valmyndigheten har tagit fram en PM som syftar till att bidra till samsyn kring och 
tydliggöra ansvarsfördelning för kommunikation i frågor som berör hela eller delar av 
valadministrationen. Den ska skapa trygghet och tydlighet i kommunikationsarbetet och 
effektiva arbetssätt. 

Målgruppen för dokumentet är valkanslier, valansvariga och kommunikatörer på respektive 
myndighet. Promemorian ska utgöra ett stöd i planeringen av kommunikation inför och 
under valen.  

Ni hittar dokumentet på Valcentralen genom denna länk: 
https://valcentralen.val.se/valkommunikation/kommunikationsplanering.4.688b66ce18095
b6bb1de35.html  

 

Webbinarium om vägledande ställningstaganden 23 maj  

Som vi meddelade i förra nyhetsbrevet så bjuder Valmyndigheten in till ett webbinarium om 
vägledande ställningstaganden tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 
Webbinariet äger rum den 23 maj kl.10.30-12. Ingen anmälan behövs och en länk till mötet 
(Zoom) kommer i mejl på fredag. 

Vi kommer att gå igenom de vägledande ställningstagandena som just nu är mest aktuella för 
er. Ni är välkomna att ställa frågor om samtliga ställningstaganden och vi vill gärna att ni 
skickar dem till oss i förväg så att vi kan anpassa genomgången. 

Skicka era frågor till valadm@val.se och skriv ”Fråga ställningstagande” i ämnesraden på 
mejlet senast fredagen den 20 maj klockan 12. Det kommer även finnas möjlighet att ställa 
följdfrågor under webbinariet. 

 

mailto:valadm@val.se
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Leverans av valmaterial – glöm inte att inventera! 

Nu har vår distributör börjat skicka ut valmaterialsbeställningar. Det är mycket viktigt att ni 
kontrollerar materialet direkt vid mottagandet och att ni omedelbart gör en reklamation i 
Valid om något skulle saknas eller om ni har fått för litet antal av det ni har beställt.  

Vänligen observera att häftet med vallagen kommer skickas separat.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 
      

    

    

    

     

   
 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   
Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

 

Frågestunder avseende valsäkerhet 
 
Som ett led i Valmyndighetens fördjupade stöd till valadministrationen och arbetet med att stärka 
skyddet av de allmänna valen 2022 bjuder Valmyndigheten in alla kommuner till frågestunder där 
ni direkt kan lyfta frågor, utmaningar eller behov av stöd avseende valsäkerhet. 
 
Målsättningen är att frågestunderna ska bidra till att klargöra eventuella frågor som uppkommit 
längs vägen. 
 
Frågestunderna kommer att hållas digitalt och erbjuds initialt den 31 maj. Ett andra tillfälle 
kommer att erbjudas den 14 juni 2022.  
 
Inför det första mötet får ni gärna skicka in frågor senast dagen innan, dvs. den 30 maj, till 
valadm@val.se. Under frågestunden, efter att vi först svarat på de i förhand inkomna frågorna, 
lämnar vi utrymme för ytterligare frågor från deltagarna i mån av tid.  
 
Datum: Tisdag den 31 maj 2022  

 
Tid: kl. 13:00 – 15:00 
 
Praktisk information: Vi ser ett behov av att testa olika tekniska lösningar för videokonferens med 
hela valadministrationen för att utvärdera vilken som fungerar bäst. Den första frågestunden 
kommer därför att genomföras via Teams. Vi kommer både under och efter frågestunden att 
utvärdera om lösningen uppfyller våra behov. Se till att kameran är avstängd för att optimera 
ljudkvaliteten på frågestunden. 
 
Ni ansluter till frågestunden genom att klicka på länken nedan:  
 
Microsoft Teams-möte  
Jobba på datorn eller mobilappen  
 
Klicka här för att ansluta till mötet 
 
Anslut med en videokonferensenhet  
uk@m.webex.com  
videokonferens-ID: 129 038 255 6  
 
Alternate VTC instructions  
Läs mer | Mötesalternativ  
 
 

mailto:valadm@val.se
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https://www.webex.com/msteams?confid=1290382556&tenantkey=uk&domain=m.webex.com
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Valmyndighetens
vägledande 
ställningstagande
Sveriges kommuner och regioner tillsammans med 

Valmyndigheten 

Anna Sjöström, Annica Sundel, Anna Blomberg

Den 23 maj 2022



▪ Vägledande ställningstaganden

▪ Aktuella ställningstaganden med föranmälda frågor

▪ Kommande stöd

▪ Frågor



Vägledande 
ställningstaganden



Vägledande ställningstaganden

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för 

myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för 

Valmyndighetens verksamhet och vägledande för valadministrationen.



Vägledning

▪ Direkt eller indirekt stöd i lag i alla beslut eller för allt faktiskt handlande

▪ Självständiga myndigheter och självständiga beslut

▪ Samverkan mellan myndigheter



Valmyndighetens vägledande ställningstaganden om

▪ röstmottagarnas utbildning

▪ valsedlarnas ordning i valsedelställen

▪ avskärmning av platsen för valsedlar

▪ värdeneutrala röstmottagningsställen och 

förbud mot propaganda

▪ valkuvert innehållande flera valsedlar

▪ anmälan av kandidater för partier med 

registrerad partibeteckning

▪ anmälan om samtycke till kandidatur

▪ verksamhetsskyddsanalys

▪ tidsramar för ambulerande röstmottagare

▪ identitetskontroll vid röstning

▪ krav på saklighet och opartiskhet hos 

röstmottagare och rösträknare med flera

▪ namnvalsedlar som är tryckta för annan 

riksdagsvalkrets än den väljaren tillhör

▪ valsedlar och valsedelsbeställningar

▪ återkallelser och upphävande av beslut

▪ felaktig avprickning och väljare som nekas 

att rösta

▪ besök, fotografering och filmning på 

röstmottagningsställe och vid rösträkning



Uppdateringar

Valmyndigheten arbetar ständigt med att utveckla sitt stöd till 

valadministrationen. Det sker därför fortlöpande uppdateringar av de 

vägledande ställningstagande utifrån förändrad praxis eller behov av stöd.



Aktuella 
ställningstaganden med 
föranmälda frågor



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 högt förtroende för valets 

genomförande.

▪ Röstmottagare och de som arbetar med rösträkning m.fl. utför arbete 

innehåller befogenhet att bestämma om rättigheter och skyldigheter, 

det vill säga myndighetsutövning. 

▪ I utbildning bör ingå kunskap om objektivitet.

▪ Den som kandiderar på en lista bör inte arbeta som röstmottagare eller 

räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser.



Ställningstagande om röstmottagarnas utbildning

▪ Alla röstmottagare ska inför varje val genomgå en utbildning som bör 

passa för det specifika ändamålet.

▪ Alla röstmottagare bör i sin utbildning få kunskap om sin roll och de 

grundläggande reglerna om demokrati och objektivitet.

▪ Valmyndighetens utbildningsmaterial ska användas och kan 

kompletteras med kvalitetssäkrat material.

▪ Röstmottagare bör under utbildningen få möjlighet att öva på praktiska 

moment som de kommer att utföra i sitt uppdrag.



Ställningstagande om värdeneutrala 
röstmottagningsställen och förbud mot 
propaganda

▪ Ska inte ha anknytning till politisk sammanslutning och bör inte ha anknytning till 

religiös sammanslutning.

▪ Det får inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 

väljaren i deras val på röstmottagningsställe eller i utrymme intill detta.

▪ Det är inte möjligt för valnämnden att i principbeslut precisera exakt hur stort utrymme 

som ska omfattas av förbudet mot propaganda. En bedömning måste göras i det 

enskilda fallet.

▪ Partimöten, valaffischer, tryckt material, flaggor och vimplar, kläder och banderoller.

▪ Röstmottagare får inte uppträda i sådan klädsel.

▪ Partifunktionärer ska uppmanas inte uppträda med politisk klädsel eller dyl.

▪ Rätten till religionsfrihet kan inte inskränkas. 



Fråga om förbud mot propaganda

Valnämnden har beslutat om avgränsningar för propaganda, 

avgränsningarna finns markerade på kartbilagor till beslutet.

Vi tolkar ställningstagandet så att utdelning av valsedlar inte är 

propaganda och kan ske inom de avgränsade områdena, men att 

utdelningen av valsedlar inte får kombineras med muntlig information om 

ett parti eller uppmuntran att rösta på ett visst parti.

Vi önskar gärna lite mer information om de här frågorna hur vi ska se på 

valsedelsutdelarnas placering utanför vallokalerna.



Ställningstagande om avskärmning för platsen med 
valsedlar

▪ Väljare ska kunna ta sina valsedlar utan insyn (tänk på den väljare som 

på grund av funktionsnedsättning eller liknande kan behöva hjälp)

▪ Röstmottagare ska kunna hålla ordning

▪ Anpassad utifrån funktionsvariationer

▪ Alla valsedlar på en och samma plats

▪ Väljaren bör få kuvert efter att hen valt valsedlar

▪ Väljaren kan bevara sin valhemlighet genom att dölja valsedlarna på 

väg till valskärmen



Ställningstagande om valsedlarnas ordning i 
valsedelställen

▪ Valsedlar ska exponeras likformigt och på samma sätt. 

▪ En placering i bokstavsordning efter den partibeteckning partiet anmält 

sitt deltagande i valet är en rättvis och saklig presentation.

▪ Partivalsedlar och namnvalsedlar för alla de partier som deltar i val och 

som här rätt till utläggning eller som själva distribuerar valsedlar till 

röstmottagningsställe.

▪ Helst lodrätta rader

▪ Uppdateringar



Ställningstagande om tidsramar för ambulerande 
röstmottagare och de valsedlar som ska tas med

▪ Ambulerande röstmottagare ska kunna bokas under hela valperioden 

och väljare ska kunna kontakta valnämnden under dagtid för bokning, 

även under valhelgen.

▪ Ambulerande röstmottagare ska ha med sig partivalsedlar för de partier 

som har rätt att få valsedlar upptryckta och begärt utläggning samt 

blanka valsedlar.

▪ Uppdateringar



Fråga om vilka valsedlar ambulerande 
röstmottagare ska ha med sig?

1. Om valnämnden beslutat att ta emot alla partiers namnvalsedlar för distribution till 

röstmottagningsställena. Gäller det då även vid ambulerande röstmottagning?

2. Om valnämnden tagit beslut att inte distribuera valsedlar än de som vi är skyldiga enligt lag att 

distribuera. 

När ambulerande röstmottagare besöker äldreboenden och har röstmottagning under en period på 

cirka två timmar, så att vårdtagare ges möjlighet att kunna rösta. Hur ska vi förhålla oss när 

partiföreträdare vill komma dit och lämna sina namnvalsedlar på äldreboendet? Bör valnämnden 

informera att ambulerande röstmottagare besöker äldreboenden och att de kan komma dit och 

lämna namnvalsedlar? Å andra sidan informerar vi inte partiföreträdarna så tycker de att 

valnämnden brustit i sin information. Är det ens lämpligt att ha en massa partier som springer runt 

på äldreboenden för att lämna valsedlar? I vår kommun brukar det bli diskussioner kring det här 

och jag tycker inte att det framgår klart och tydligt vad som gäller? 



Ställningstagande om identitetskontroll vid 
röstning

▪ Väljare måste styrka sin identitet för att få rösta på röstmottagningsställe, vid ambulerande 

röstmottagning och budröstning. Även budet ska styrka sin identitet.

▪ Detta kan ske genom

‒ Personlig kännedom

‒ Godtagbar id-handling 

‒ Någon intygar identiteten och styrker sin egen identitet genom godtagbar ID- handling

▪ Röstmottagaren eller budet avgör om väljarens identitet är styrkt.

▪ Syftet är hög säkerhet och förtroendet för valsystemet högt – inte att vägra väljare att rösta.

▪ Metoder för identifikation och identifikationshandlingar

▪ Utgångna pass och FrejaID

▪ Den som inte vill visa sitt ansikte



Ställningstagande om valkuvert innehållande fler 
valsedlar

▪ Inte lagstiftarens intention att en  väljare ska förnekas sin rösträtt på grund av att hen lagt fler 

än en valsedel i ett valkuvert.

▪ En röstmottagare ska inte ta emot en sådan röst utan be väljaren göra om sin röst.

▪ En förtidsröst eller budröst bör inte underkännas per automatik på grund av att det ligger två 

valsedlar i ett valkuvert.

▪ Bör lämnas över från vallokalerna till valnämnden för att omhändertas vid 

uppsamlingsräkningen

▪ Två eller flera lika valsedlar i ett valkuvert = ska läggas i valurnan

▪ Olika färger på två eller flera valsedlar i ett valkuvert och flera val samtidigt = ska inte läggas i 

valurnan.

▪ Uppdateringar



Ställningstagande om felaktig avprickning och 
väljare som nekas att rösta

▪ Rätt från början

▪ Korrigering i röstlängd (inte rättelse)

▪ Den som röstat och som avprickats på fel rad bör

‒ vara kvar

‒ även i andra undantagsfall om väljaren som prickats av är känd av röstmottagaren som vet med säkerhet ayy det är 

den väljaren som  prickats av

▪ Den som inte fått rösta får vänta tills korrigeringen är klar

▪ Den som inte kan rösta ska vägras att rösta

▪ Att vägras att rösta är inte ett beslut som kan överklagas separat utan bara i samband med ett överklagande av valet

▪ Valnämnden bör i beslut reglera vem som ska göra vad. Det bör vara ordförande eller vice ordförande i vallokal som 

tilldelas arbetsuppgiften.

▪ Kompletterande vägledning

▪ Uppdateringar



Fråga om felaktig avprickning

Det anges under åtgärder för valnämnden att den bör fatta beslut om hur röstmottagarna 

ska agera vid felaktiga avprickningar eller ett nekande, att mest praktiskt att delegera 

uppgiften till ordförande. 

Frågan är hur långt kan man gå med delegationen? Kan omfatta flera , tex alla 

röstmottagare ? tjänsteman inom valkansliet?

Vad gäller om ett formellt beslut inte fattas, är det bara Valnämnden som kan neka att 

rösta vid felaktig avprickning? Alla ledamöter inom nämnden eller endast ordförande?

Det står även att väljare ska informeras om möjligheten till överklagande, finns det någon 

kortfattad skriftlig info./manual som stöd till Valnämnd om hur överklagandet till 

Valprövningsnämnden ska gå till?

Hur fungerar övrigt röstningsmottagande under tiden då ett eventuellt ”nekande ”att rösta 

pågår? 



Ställningstagande om besök, fotografering och 
filmning på röstmottagningsställe och vid 
rösträkning

▪ Vem som helst får besöka ett röstmottagningsställe som är offentligt eller en 

rösträkning som är en offentlig förrättning.

▪ Besökare har rätt att vara anonym.

▪ Reell möjlighet att se rösträkning.

▪ Fotografering och filmning

▪ Allmänna handlingar

▪ Valobservatörer

▪ Uppdateringar



Fråga om fotografering och filmning

De väljare och individer som finns i lokalen och som kan komma att 

fotograferas och filmas, behöver de lämna godkännande för detta och hur 

ska den hanteringen i så fall se ut?



Kommande stöd



Kompletterande vägledning

▪ Hantering av när någon på grund av funktionsnedsättning eller liknande 

önskar hjälp med röstning

▪ Hantering i samband med så kallad gruppröstning

▪ Hantering vid felaktig avprickning och korrigering i röstlängd

▪ Hantering vid vägran att rösta

▪ Vad behöver valnämnden tänka på inför de kommande valen?



Frågor?
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:17V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Inbjudan till frågestund avseende valsäkerhet den 31 maj 

 Sändningen från webbseminariet den 16 maj är publicerad 

 Meddela senast den 21 juni om ni vill hämta röstlängder på tryckeriet 

 Presentation från webbinarium om vägledande ställningstaganden 

 Reklamationer av valmaterial i Valid 

 

Inbjudan till frågestund avseende valsäkerhet den 31 maj  

Som ett led i Valmyndighetens fördjupade stöd till valadministrationen och arbetet med att 
stärka skyddet av de allmänna valen 2022 bjuder Valmyndigheten in alla kommuner till 
frågestunder där ni direkt kan lyfta frågor, utmaningar eller behov av stöd avseende 
valsäkerhet. Frågestunderna kommer att hållas digitalt vid två tillfällen, den 31 maj och den 
14 juni.  

Inbjudan till frågestunden den 31 maj bifogas detta nyhetsbrev.  

 

Sändningen från webbseminariet den 16 maj är publicerad 

Nu är utbildningen i att rapportera incidenter, som genomfördes den 16 maj, publicerad på 
Valcentralen. Ni hittar filmen längst ned på sidan Rapportera incident. 

 

Meddela senast den 21 juni om ni vill hämta röstlängder på tryckeriet 

Som vi tidigare informerat om kommer röstlängderna att tryckas i Stockholmsområdet och 
ni som vill kan hämta de personligen hos tryckeriet. Anmälan skickas till valadm@val.se 
senast den 21 juni. 

 

Presentation från webbinarium om vägledande ställningstaganden 

Den 23 maj genomförde Valmyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och 
regioner, SKR, det webbinarium om vägledande ställningstaganden som alla kommuner var 
inbjudan till. Valmyndighetens presentation bifogas detta nyhetsbrev. Presentationen 
spelades även in, länk till inspelningen skickas i ett separat e-postmeddelande.  

mailto:valadm@val.se
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Reklamationer av valmaterial i Valid  

Om ni vid inventeringen av valmaterialleveransen upptäcker att något saknas, ber vi er göra 
en reklamation i Valid. I hjälptexten i Valid anges att ni ska fylla i en blankett, men det räcker 
att ni bockar för rutan "Reklamation" när ni lägger en eventuell tilläggsbeställning. Vid 
frågor, vänligen kontakta valmaterial@val.se.  

 

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
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:18V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Klarmarkera röstnings- och vallokaler den 15 juni 

• Valupplysningen är till för allmänheten  

• Vilka partier och kandidater deltar i valet? 

• Eftersöka leverans av valmaterial 

• Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni 

 

Klarmarkera röstnings- och vallokaler den 15 juni 

Här kommer en påminnelse om att samtliga röstnings- och vallokaler i er kommun bör vara 
klarmarkerade senast den 15 juni. Därefter kommer alla klarmarkerade 
röstmottagningsställen att publiceras på val.se. 

Om ni av någon anledning inte kan klarmarkera enstaka röstnings- eller vallokaler, så är det 
sista datumet för klarmarkering den 2 augusti. Vi har tidigare kommunicerat att sista 
datum är den 10 augusti men datumet är tidigarelagt på grund av förberedelser inför 
röstkortsproduktionen.  

Behöver ni göra ändringar i en klarmarkerad lokal, kontakta er länsstyrelse som kan låsa upp 
lokalen. Tänk på att om en röstningslokal är en utpekad röstningslokal, så behöver 
vallokalerna där röstningslokalerna pekas ut låsas upp först.  

Vi påminner om att det är kalendern på Valcentralen som ni bör använda i ert arbete, inte 
den i handboken. Kalendern på Valcentralen uppdateras löpande: 
https://valcentralen.val.se/kalender.4.3d59239a17c384380a43f9.html.  

 

Valupplysningen är till för allmänheten  

Som vi tidigare informerat om finns telefonnumret 020 - 825 825 för frågor från 
allmänheten. Vi har dock märkt att det är många samtal från kommuner till det numret, som 
bemannas av ett callcenter.  

Vi ber er använda ordinarie kontaktvägar för att snabbt nå handläggare på Valmyndigheten. 
Skicka alltså inte själva in frågor via Valupplysningen på val.se, maila istället valadm@val.se. 
Vill ni nå oss på telefon, använd vårt vanliga växelnummer: 010-575 70 00.  

Under augusti månad kommer vi att öppna upp ett särskilt nummer för er i kommunerna, vi 
återkommer med mer information om detta.  

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/kalender.4.3d59239a17c384380a43f9.html
mailto:valadm@val.se
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Vilka partier och kandidater deltar i valet? 

För att delta i val måste partier anmäla deltagande i val. Det kan ske senast 30 dagar före 
valdagen, senast den 12 augusti 2022. Läs mer på https://www.val.se/for-partier/anmal-
deltagande.html 

För att kandidera i val är det vanligaste att en kandidat blir nominerad av ett parti och står på 
ett partis valsedel. Vissa partier har dock så kallade "öppna listor" (de har inte anmält sina 
kandidater), och för dessa partier kan väljare nominera andra kandidater än de som partiet 
har nominerat. 

Presentation på val.se  
På val.se kommer det från mitten av juni finnas en lista med vilka partier som har anmält sitt 
deltagande till valen 2022. Det kommer även finnas en lista med vilka kandidater som 
kandiderar för respektive parti. Båda listor uppdateras en gång per dygn under vardagar. 

Redan nu finns på val.se en rådatafil som visar de partier som anmält sitt deltagande i valen 
och vilka kandidater som kandiderar: https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-
kommun/2022/radata-och-statistik.html 

 

Eftersöka leverans av valmaterial 

Som vi tidigare kommunicerat så ska leveransen med valmaterialet som senast komma till er 
i mitten av juni. När er beställning är skickad från vår distributör, får beställningen ett 
kollinummer som ni ser i Valid.  

Ni kan sedan använda kollinumret för att eftersöka försändelsen på PostNords hemsida: 
https://www.postnord.se/.  

Vi passar på att påminna om att inventera samtliga lådor noggrant vid leverans. Vänligen 
observera att häftet med vallagen kommer i en separat försändelse. Detta gäller även 
samtliga produkter som är restnoterade enligt fraktsedeln.  

Eventuella reklamationer görs i Valid. Vänligen ange anledningen till reklamationen i 
kommentarsfältet. 

 

Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni 

Frågestunden om valsäkerhet som genomfördes den 31 maj var både uppskattad och 
välbesökt. Vi kommer därför att fortsätta i samma format och genomför ytterligare en 
frågestund tisdagen den 14 juni kl. 13:00-15:00.  

Reservera gärna tiden i era kalendrar. Vi återkommer med en komplett inbjudan i ett 
kommande nyhetsbrev.  

Ni får gärna redan nu skicka in frågor inför frågestunden till valadm@val.se. 

https://www.val.se/for-partier/anmal-deltagande.html
https://www.val.se/for-partier/anmal-deltagande.html
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
https://www.postnord.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 



 

  

Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

Webbinarium: demokrati och jämlika 
val 
 
Välkommen till ett webbinarium med fokus på jämlika val och det demokratiska 
utanförskapet. Länsstyrelsen är en regional valmyndighet som arbetar med 
administrativ handläggning av till exempel valdistrikt. Länsstyrelsen arbetar även 
med information och utbildningsinsatser.  
 
I regeringens demokratistrategi identifieras tre utmaningar: demokratiskt 
utanförskap, antidemokratiska krafter och ett hotat demokratiskt samtal. Vad 
behöver vi göra framåt för att främja, förankra och försvara demokratin för alla? 
Detta webbinarium riktar sig till dig som är förtroendevald, tjänsteperson eller 
verksam i civilsamhället och arbetar med frågor kopplade till demokrati och 
jämlikhet.  

 
Innehåll    
• statistik och forskning  
• demokratiskt utanförskap  
• motverka desinformation  

Tid 

Onsdag den 1 juni 2022. kl. 09:00 -12:10 

Plats 

Digitalt, livesändning. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god 
tid till dig som anmält dig. 

Målgrupp 

Förtroendevalda, tjänstepersoner och representanter för civilsamhället.  

Anmälan:  

Anmäl dig via Länsstyrelsens webbplats. Sista anmälningsdag är 25/5.  

Anmälan är kostnadsfri för alla deltagare.  

Kontakt  

Diana Lugero, Länsstyrelsen i Västra Götaland diana.lugero@lansstyrelsen.se 

Joana Ivarsson Vitório, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
joana.ivarsson.vitorio@lansstyrelsen.se 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---vastra-gotaland/2022-06-01-webbinarium-demokrati-och-jamlika-val.html
mailto:diana.lugero@lansstyrelsen.se
mailto:joana.ivarsson.vitorio@lansstyrelsen.seiana.lugero@lansstyrelsen.se


 

  

Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.  
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten. 

 

Program 
 

 

09:00 – Välkomna!   

Diana Lugero och Joana Ivarsson Vitório, Länsstyrelsen Västra Götaland  

 

09:05 - Länsstyrelsen som valmyndighet och uppdrag 

Ulla Bäckekihl, Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

09:20 -Vikten av valdeltagande utifrån ett demokratiperspektiv  

Nora Theorin doktor, Göteborgs Universitet 

 

10:00 - Informationspåverkan och de allmänna valen 

Catrin Huss och Andreas Edevald, Myndigheten för psykologiskt försvar  

 

10:30 Paus 

 

10:45 - Inkludering och tillgängliga val 

 Erik Lindqvist och Linnea Björk, Länsstyrelsen Västra Götaland   

 

11: 10 - Ungas delaktighet och inflytande: Skolval 2022 till riksdagen 

Rebecka Hinn, MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)  

 

11: 35 - Lokal demokrati – arbetet med att främja delaktighet och stärka demokratin 

Cecilia Gärdén och Ebba Kostmann, Västra Götalandsregionen 

 

12: 05 - Summering av dagen 

 

12: 10:  Avslut  

 



   1 (3) 
 

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

Informationsbrev till 
Valnämnden 
 

 

Hej! 

Hos oss på Länsstyrelsen jobbas det just nu för fullt med rekrytering 
inför den slutliga sammanräkningen. 

Vi arbetar även med många andra förberedelser så som beställning av 
material, utbildningar och planering av våra arbetssätt under 
sammanräkningen. 

Inbjudan till diskussion om ställningstaganden 
Under utbildningsdagen framkom önskemål om ett tillfälle att 
diskutera de ställningstaganden som kommit från Valmyndigheten. Vi 
bjuder nu in er till ett Skype-möte den 9 juni klockan 10.00-11.00 där 
ni kan ställa frågor och diskutera eventuella funderingar med oss men 
framförallt med andra kommuner. Har ni frågor som ni vill att vi tittar 
på inför mötet får ni gärna mejla dem så snart som möjligt till 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Ingen anmälan krävs, utan de som önskar delta hittar uppgifterna för 
anslutning nedan.  

Anslut till Skype-mötet        
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App  

Anslut via telefon  
 010-2230230,,214856340# (Vanersborg DialIn)  
 

Konferens-ID: 214856340  
Hjälp     

 

Röstlängdsuppgifter 
Nu är menyn för "Röstlängdsuppgifter" öppen i Valid. Menyn är 
öppen fram till och med den 8 augusti. Där registrerar ni adressen dit 
röstlängderna ska skickas. Viktigt är att det är en gatuadress med 
postnummer och inte en boxadress. Röstlängderna ska tas emot av en 
person. Under "ev. övrig uppgift" ska ni ange mobilnummer till den 
person som kommer ta emot leveransen av röstlängderna. 

Röstkortsuppgifter 
Senast den 31 maj ska röstkortsuppgifterna vara ifyllda och 

 

Information 
 

Datum 
2022-05-25 
 

  
 

 
 
 

mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/G601NHD5
https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/G601NHD5?sl=1
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.792af7217dc282214358af2/1642770352856/Onlinem%C3%B6te%20med%20L%C3%A4nsstyrelsen%20Skype%20%28ny%29.pdf


Länsstyrelsen 
Västra Götaland  

Information  2 (3) 
2022-05-25   

 
 

klarmarkerade i Valid. Det ni anger är den information som kommer 
att synas på röstkorten och det är därför viktigt att den är korrekt. 

Valmyndigheten har noterat att de röstkortsuppgifter som inkommer 
från er kommuner i vissa fall är ofullständiga. Detta beror på att 
adressfältet är namngivet ”Boxadress” i stället för 
”Boxadress/postadress”, vilket gör att vissa kommuner lämnar det 
fältet tomt om de inte har någon boxadress.  

 

Vi ber de kommuner som redan klarmarkerat sina röstkortsuppgifter 
att komplettera med postadress/gatuadress till oss på 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Registrera val- och röstningslokaler 
Kom ihåg att också registrera val- och röstningslokaler i Valid. 
Valmyndigheten rekommenderar att ni klarmarkerar senast den 15 
juni. Därefter publiceras de på val.se. Absolut sista dagen att 
klarmarkera samtliga röstmottagningsställen är den 10 augusti. 

Tänk även på att minst en röstningslokal ska vara öppen på valdagen 
mellan klockan 08.00-20.00. 

Samråd om öppettider 
Om ni planerat för begränsade öppettider uppskattar vi om begäran 
om samråd kommer in till oss på Länsstyrelsen under början av juni. 

Ställningstagande om identitetskontroll vid röstning 
Väljare måste styrka sin identitet för att få rösta. Det gäller vid 
röstmottagningsställe, vid ambulerande röstmottagning och vid 
budröstning. Väljarens eller budets identitet ska styrkas genom 
personlig kännedom, godtagbar id-handling eller genom att någon 
annan intygar identiteten. Det finns också en skyldighet för 
röstmottagare och bud att inte ta emot röster från väljare vars identitet 
inte är styrkt. 

mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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I det ställningstagande som Valmyndigheten har tagit fram framgår 
bland annat vilka metoder som finns för identifikation men klargör 
också vilka identitetshandlingar som ska godtas och vilka handlingar 
som inte bör godtas. Ni hittar ställningstagandet här. 

Webbinarium: demokrati och jämlika val 
Förutom att vara regional valmyndighet så arbetar Länsstyrelsen bland 
annat med informations- och utbildningsinsatser. Onsdagen den 1 juni 
hålls ett webbinarium med fokus på jämlika val och det demokratiska 
utanförskapet, se bifogad pdf. Observera att sista anmälningsdag är 
idag, den 25 maj. 

Kontaktuppgifter  
Vi påminner som alltid om att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade. 
Länsstyrelsen önskar i första hand kommunicera med 
funktionsadresser oberoende av person. Meddela oss om någon e-
postadress ska tas bort eller läggas till i vår lista. Ni når oss alltid via 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 
Med vänlig hälsning  
Valadministrationen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 

 

https://valcentralen.val.se/download/18.29e9cb2617d171257e6441/1637573356335/stallningstagande-om-idkontroll-vid-rostning-2001952198221.pdf
mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se


       
    
    

    
     

   
 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   
Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

 
Frågestund avseende valsäkerhet 
 
Som ett led i Valmyndighetens fördjupade stöd till valadministrationen och arbetet med att stärka 
skyddet av de allmänna valen 2022 bjuder Valmyndigheten in alla kommuner till frågestund där 
frågor, utmaningar eller behov av stöd avseende valsäkerhet kan diskuteras. 
 
Frågestunden som hölls den 31 maj var både uppskattad och välbesökt och Valmyndigheten 
erbjuder därför ytterligare ett tillfälle innan sommaren.  
 
Inför mötet får ni gärna skicka in frågor i förhand till valadm@val.se. Under frågestunden, efter att 
vi först svarat på de i förhand inkomna frågorna, lämnar vi utrymme för ytterligare frågor från 
deltagarna i mån av tid.  
 
Datum: Tisdag den 14 juni 2022  
 
Tid: kl. 13:00 – 15:00 
 
Praktisk information:  
Ni ansluter till frågestunden genom att klicka på länken nedan:  
 
Microsoft Teams-möte  
 
Jobba på datorn eller mobilappen  
Klicka här för att ansluta till mötet  
 
Anslut med en videokonferensenhet  
uk@m.webex.com  
videokonferens-ID: 122 729 387 0  
 
Alternate VTC instructions  
Läs mer | Mötesalternativ  
 
Se till att kamera och mikrofon är avstängda för att optimera ljudkvaliteten på frågestunden. 
 
 
Varmt välkommen! 
 

mailto:valadm@val.se
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y0Njk1OTEtOTU4Ni00MjgwLWJiYzEtM2JmMzg4MjI4ZjJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226666873a-59e7-46b0-b92e-00af0a3633e2%22%2c%22Oid%22%3a%22d989610c-98b0-45f2-b5eb-b502a5bbcf65%22%7d
mailto:uk@m.webex.com
https://www.webex.com/msteams?confid=1227293870&tenantkey=uk&domain=m.webex.com
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=d989610c-98b0-45f2-b5eb-b502a5bbcf65&tenantId=6666873a-59e7-46b0-b92e-00af0a3633e2&threadId=19_meeting_M2Y0Njk1OTEtOTU4Ni00MjgwLWJiYzEtM2JmMzg4MjI4ZjJh@thread.v2&messageId=0&language=sv-SE
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www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:19V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni  

• Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet publicerad 

• Bildarkiv och produktfotografier på Valcentralen 

• Uppdatera kommunens kontaktuppgifter i Valid 

• Hot mot allmänna val – ny rapport  

 

Ny frågestund om valsäkerhet den 14 juni  

Som vi informerat om i tidigare nyhetsbrev bjuder Valmyndigheten in till ytterligare en 
frågestund avseende valsäkerhet. Frågestunden genomförs tisdagen den 14 juni klockan 
13:00 -15:00.   

På frågestunden har ni möjlighet att lyfta frågor, utmaningar eller behov av stöd avseende 
valsäkerhet. Ingen föranmälan behövs men skicka gärna frågor på förhand till 
valadm@val.se.  

Inbjudan till frågestunden bifogas detta nyhetsbrev. 

 

Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet publicerad 

Nu finns den fördjupade delen av utbildningen i bemötande och säkerhet tillgänglig. Denna 
del är frivillig för valnämnder att använda och är en digital självstudieutbildning för 
röstmottagarna. Respektive utbildning tar cirka 15 minuter att genomföra.  

Utbildningen är uppdelad i tre delar: 

• Bemötande och säkerhet vid röstmottagning - grundutbildning 
• Bemötande och säkerhet vid röstmottagning – fördjupning för röstmottagare 
• Bemötande och säkerhet vid röstmottagning – fördjupning för ordförande och vice 

ordförande 

Utbildningarna ligger på Valcentralen, under ingången för ”Röstmottagare”, under puffen 
”Bemötande och säkerhet”, se länken: 
https://valcentralen.val.se/rostmottagare.4.3d59239a17c384380a43eb.html  

 

 

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/rostmottagare.4.3d59239a17c384380a43eb.html
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Bildarkiv och produktfotografier på Valcentralen 
Inför valen 2022 har Valmyndigheten tagit fram ett bildarkiv som ni kan använda. Det 
inkluderar även produktfotografier på valmaterialet. 

Bilderna hittar ni på Valcentralen under menyalternativet ”Valkommunikation”: 
https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html  

 
Uppdatera kommunens kontaktuppgifter i Valid 

Inför att förtidsröstningen startar är det viktigt att ni fyller i kommunens kontaktuppgifter i 
Valid. Formuläret nås från startsidan, Generell valadministration, menyval Kontaktuppgifter. 
Det är inte samma uppgifter som ni tidigare har fyllt i för att tryckas på röstkorten.  

Här ska ni fylla kontaktpersoner och direktnummer där ni kan nås om länsstyrelsen eller 
Valmyndigheten behöver få tag på er i brådskande ärenden även på tider när kommunens 
växel är stängd, exempelvis valdagen. Det skulle till exempel kunna vara förtidsröster som 
har kommit till fel kommun eller om vi får kännedom om någon incident.  

Uppgifterna kommer inte att publiceras någonstans och kan bara ses av länsstyrelsen, 
Valmyndigheten och andra användare i den egna kommunen. 

 

Hot mot allmänna val – ny rapport  

På uppdrag av Valmyndigheten har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) publicerat en 
rapport om hot mot allmänna val i Sverige. Det rör sig om hot mot själva genomförandet av 
allmänna val, men också om påverkan på allmänhetens förtroende för valsystemet och 
väljarnas vilja och förmåga att rösta.  

Rapporten kan användas för att öka medvetenheten om hot mot allmänna val, vilket i sin tur 
kan bidra till att valadministrationen höjer sin förmåga att förebygga, identifiera och hantera 
dessa hot. Rapportens målgrupp är valhandläggare och säkerhetshandläggare vid kommuner 
och statliga myndigheter. 

För att visa på bredden av hot presenterar denna rapport händelser från tidigare val och 
kategoriserar dem utifrån: hot mot personal, hot mot lokaler och egendom, hot mot 
valresultatet, cyberangrepp samt desinformation och informationspåverkan.  

https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html
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Länk till rapporten finns på Valcentralen, under ”Valsäkerhet”, längst ner på sidan: 
https://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html. 

 

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://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html


ANSÖKAN 
Om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter

Sida 1 (4)

Datum

Ansökan/anmälan avser
Offentlig tillställning

Allmän sammankomst

Begagnande av offentlig plats

Anordnare (Sökande)
Handläggning av ärendet påbörjas först när gällande avgift 
erlagts. Inbetalningsavi skickas när ansökan registrerats.

Org-/personnummer Företagsnamn/ Förnamn och efternamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Märkning Fakturaadress Postnummer Ort

E-post Brev
Inbetalningsavi önskas per

E-post Brev
Tillståndsbevis

Avhämtas hos Polismyndigheten

Ansvarig fysisk person (anges endast om anordnaren är en förening, bolag eller annan juridisk person)
Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Typ av evenemang/anordning (Vad gäller din ansökan? Beskriv tillställningens/sammankomstens art eller ändamålet för begagnande av offentlig plats)

Kommer fyrverkeri, scen-fyrverkeri eller annan pyroteknik att användas?
Ja Nej

Datum eller start-och slutdatum samt start-och sluttid (klockslag) för vilken tillstånd önskas. Ange även tid (klockslag) för förberedelser/återställande av plats

Plats (anges noggrant med adress eller platsbeskrivning) Skiss ska bifogas som separat handling

Åtgärder som avses vidtas i fråga om ordning och säkerhet (max åskådarinsläpp, särskilt upprättande in- och utgångar, ev anlitande av ordningsvakter etc.) Vid 
större evenemang bifoga en säkerhetsplan.

Övriga upplysningar 

Bilagor (förteckning över tivolianordningar, tält och provisoriska läktaranordningar, säkerhetsplan etc)

SKISS

Polismyndighetens notering
Betalt kr

Datum Signatur

Ansökan avvisas enl SFS 1992:191, 11 §.
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ANSÖKAN 
Om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter

Sida 2 (4)

Risk- och säkerhetsbeskrivning gällande fyrverkeri, scenfyrverkeri och annan pyroteknik

Uppgifter om ansvarig
Ansvarig för de pyrotekniska varorna och dess användning vid sammankomsten/tillställningen 1

Personnummer Namn

Telefon (Mobil) E-postadress

Beskrivning av evenemang
Närmare beskrivning av den typ av pyrotekniska varor som kommer att användas och dess gokännandenummer

Bifogad specifikation

Hur och var kommer de pyrotekniska varorna placeras på platsen för sammankomsten/tillställningen? (Bifoga gärna ritning)

Bifogad ritning
Var kommer de pyrotekniska varorna förvaras före/under/efter sammankomsten/tillställningen? (Bifoga gärna ritning)

Bifogad ritning

Tidpunkt när de pyrotekniska varorna ska användas. (Bifoga tidsschema om möjligt)

Bifogat tidsschema
1 Se bilaga 2 för närmare upplysningar.

Riskbedömning

Övrigt

Nr Risk Konsekvens Åtgärd

1

2

3

4

5
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ANSÖKAN 
Om tillstånd enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter

Sida 3 (4)

Information om personuppgiftsbehandling i samband med ansökan 
Vid ansökan om offentlig tillställning, allmän sammankomst och /eller användande av offentlig plats behandlar 
Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med 
reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med 
denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen 
(1993:1617) och lokala föreskrifter. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills 
vidare. Uppgifter vid ansökan om offentlig tillställning och/eller offentlig plats sparas dock maximalt i fem år. 

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan 
uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. 

Läs om dina rättigheter vid behandlingen av personuppgifter på 
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/
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BILAGA 2 
Användning av fyrverkeri, 
scenfyrverkeri eller annan 
pyroteknik vid allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning

Sida 4 (4)

UPPLYSNINGAR 

Enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:1617) får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, 
om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på 
eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av 2 kap. 20 § ordningslagen följer särskilt att  
pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten vid en allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning som hålls inomhus. Om det kan ske utan fara för ordning och säkerhet, får dock polismyndigheten befria 
anordnaren från skyldigheten att söka tillstånd. 

Enligt 2 kap. 16 § ordningslagen är det i första hand anordnaren som är ansvarig för att det råder god ordning vid 
sammankomsten eller tillställningen. Av detta följer att det även är anordnaren som ansvarar för att användningen av 
fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik sker på ett betryggande och säkert sätt. För det fall anordnaren 
utser en särskild ansvarig för pyrotekniska varor, faller icke desto mindre ett ansvar på anordnaren att tillse att en 
sådan särskild ansvarig besitter den kompetens som erfordras för uppgiften.

PM
 5

10
.1

  V
er

. 2
02
1-
05

-0
6/

13



Polismyndigheten
Rätts Väst RA
Stefan Hjertén 010- 56 540 68
Inspektör

TILLSTÅNDSBEVIS 
Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter

Sida 1 (3)

Datum

2022-06-03
Diarienummer

A322.573/2022
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Saknummer

501

BORÅS KOMMUN Valmämnden
KUNGSGATAN
501 80 BORÅS

Handläggare

Stefan Hjertén 010- 56 540 68

Sökandens namn och postadress

ordningslagen (1993:1617) lokala föreskrifter

Sökandens E-postadress

fakturaservice@boras.se

Efter ansökan meddelas sökanden tillstånd enligt de föreskrifter och villkor,  
som anges i denna handling och bifogade bilaga nr 183/2022
Slag av tillställning/sammankomst/anordning

 
Information om valet 2022.

Tid

 
2022, 6/6, 11.00-16.00, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 15.00-21.00, 27/8, 3/9 och 10/9, 11.00-18.00

Plats Kommun

Stadsparken 6/6 - 21/7. Norrby Torg 27/8, Sjöbo Torg 3/9 och  
Göta Rundeln 10/9.

Borås

Ansvarig fysisk person

Anna Enochsson 

Särskilda villkor

Tekniska Borås kommuns villkorsbilaga gäller som villkor för tillståndet och ska följas. 
 
Sammankomsten får inte hindra trafik eller tillträde till intilliggande byggnader.  
 
Framkomlighet för utryckningsfordon ska vara säkerställd. 
 
Inom området befintliga brandposter, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande samt vägmärken och 
trafiksignaler ska vara åtkomliga och får inte täckas över.  
 
Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten.  
 
Upplysningar 
Anordnaren ansvarar enligt ordningslagen (1993:1617) för att god ordning råder vid sammankomsten. Med god 
ordning avses exempelvis att ljudnivån/högtalares ljudnivå anpassas och riktas så att det inte stör den allmänna 
ordningen. 
 
Anordnaren erinras om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).

Polismyndighetens underskrift
Datum

2022-06-03
Ort

Borås
Namnförtydligande

Stefan Hjertén

Namnteckning

Sändlista:

Sökanden 
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TILLSTÅNDSBEVIS 
Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
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Saknummer

501

Tekniska Borås kommun 
LPO Borås

U
pp

rä
tt

ad
 a

v 
St

ef
an

 H
je

rt
én

, 2
02

2-
06

-0
3



Polismyndigheten
Rätts Väst RA
Stefan Hjertén 010- 56 540 68
Inspektör

TILLSTÅNDSBEVIS 
enligt ordningslagen / lokala föreskrifter

Sida 3 (3)
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Diarienummer
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Hur man överklagar Polismyndighetens beslut 
  
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. 
   
Skriv i så fall till polismyndigheten och ange: 
1. Ärendets diarienummer 
2. Ditt namn, adress och telefonnummer 
3. Varför du anser att beslutet ska ändras 
4. Vilket beslut du hade tänkt dig 
  
Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att den kommer till polismyndigheten inom tre  
veckor från den dag då du fick del av detta beslut. Kommer den senare ska polismyndigheten  
avvisa överklagandet. 
Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras. 
Ändrar polismyndigheten inte beslutet, sänder polismyndigheten det till förvaltningsrätten som  
ska pröva överklagandet. 
 

Postadress
BOX 429
GÖTEBORG

Besöksadress
STAMPGATAN 28

Telefon
114 14
Telefax

E-post
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Första revisorsgruppen

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Revisionsberättelse för Valnämnden år 2021 

Vi har granskat Valnämndens verksamhet och årsredovisning 2021. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 430 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovis-
ningen. 

Vi bedömer att Valnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2021.

BORÅS 2022-03-07

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott om 430 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
buffert inte helt är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget då 
bufferten inte uppgår till 1 procent av kommunbidraget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med att kan härledas till kost-

nader för valhandläggare, ombyggnation av valstugor och komplettering med nödvän-
digt valmaterial.

Valnämnden framhåller i årsredovisningen att nämnden fick beviljat att behålla 600 tkr av 
överskottet från 2020. Av det beviljade ackumulerade resultatet på 600 tkr har 430 tkr nyttjats 
under 2021 för att rusta sig inför kommande val menar nämnden. 

För medlen har det gjorts kompletteringar av valmaterial såsom valskärmar, tillgänglighetspas-
sade valskärmar, valurnor till valdag samt valurnor till förtidsröstningen. En annan kostnad som 
debiterats 2021 är ombyggnationen av valstugorna.

Vallagsändringen kräver en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att 
uppfylla tillgänglighetskraven. Dessutom behöver samtliga lokaler numera vara utformade så 
att kraven på avskärmningar av valsedelsställen kan uppfyllas.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Kommunfullmäktige har inte antagit några indikatorer för nämnden.  

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunfullmäktige har inte antagit några uppdrag för nämnden. 

Konsekvenser av coronaviruset 
Valnämndens arbete har påverkats till viss del av covid-19-pandemin. Nämndens sammanträden 
har genomförts digitalt för att förhindra smittspridning. I övrigt har inte verksamheten påverkats 
av pandemin.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har inte särskilt bevakat några specifika områden detta år.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för intern kontroll. Ansvaret innefattar bl.a. att 
nämnden ska genomföra riskanalys, upprätta plan för intern kontroll och genomföra uppföljning 
av planen. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen 
noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekom-
mande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll under 2020. Nämnden har ge-
nomfört en egen riskanalys som identifierade 26 risker. Planen för intern kontroll omfattade sju 
kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden 21 februari 2022. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Valnämnden har upprättat delegationsordning och denna är fastställd av nämnden i decem-
ber 2020. Samtliga ärenden som fattas på delegation ska i efterhand anmälas till nämnden. 
Valnämnden har inte haft några delegationsbeslut under året.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 22 juni 2021 med Valnämndens presidium, bevakningsansvariga 
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen, valledare och kommunsekreterare.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2021. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 430 tkr. Stads-
revisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten har varit för lågt satt. Med hänsyn tagen till nämn-
dens begränsade verksamhet under året bedömer Stadsrevisionen det som acceptabelt att nämn-
den inte beslutat om buffert i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Det är ett förbätt-
ringsområde inför kommande år. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhets-
processer och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. 
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.  



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56  E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen


 

 

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 

2022-06-16 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2021-00048 1.4.3.1 
 

  

 

Vallokaler för allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder, ändra vallokalen på Aplaredskolan från matsalen 

till idrottshallen med anledning av tillgängligheten. 

Ärendet i sin helhet 

Vallokalerna beslutades av Valnämnden 2022-02-21 samt med reviderat förslag 

den 2022-05-03. Sedan dess har Valnämnden fått kännedom om att 

tillgänglighetskonsulenten rekommenderar att idrottshallen används istället för 

matsalen som vallokal i allmänna valen 2022. Vid en granskning efter 

Valnämndens sammanträde hade det framkommit att det var för höga 

nivåskillnader i asfalten att man behövt åtgärda detta utanför matsalen till en 

kostnad på 50 tkr. Detta anses inte försvarbart och därmed ändrar Valnämnden 

till en vallokal inom samma skolgård. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga vallokaler 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen. 

2. Grundskoleförvaltningen. 

3. Polisen. 

4. CKS, Centrum för kunskap och säkerhet. 

5. PostNord 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 

 



Valkrets Valdistrikt Vallokaler 2022 Adresser Postnummer Postort  1 st entré till vallokaler Gemensam entré till vallokaler Kommentar

Borås 1 Aplared Aplaredskolans idrottshall Boråsvägen 22 516 50 Aplared X

Borås 1 Hässleholmen-Tunnlandsgatan Bodaskolan, lilla matsalen Milstensgatan 25 507 42 Borås X

Borås 1 Hässleholmen-Våglängdsgatan Bodaskolan, stora matsalen Milstensgatan 25 507 42 Borås X

Borås 1 Hässleholmen-Brämhult Bodaskolan, uppehållsrummet Milstensgatan 25 507 42 Borås X

Borås 1 Boda-Brämhult Brämhults fritidsgård, stora salen Dammkullevägen 8 507 32 Brämhult X

Borås 1 Dannike Dannikeskolans matsal Stomsvägen 1 516 94 Dannike X

Borås 1 Dalsjöfors Västra Dalsjöskolans klassrum 421 och 422 Dalsjövägen 16 516 34 Dalsjöfors X Gemesam entré till vallokalerna  för distrikten Dalsjöfors Västra och Östra

Borås 1 Dalsjöfors Östra Dalsjöskolans matsal Dalsjövägen 16 516 34 Dalsjöfors X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Dalsjöfors Västra och Östra

Borås 1 Bergsbo-Trandared Daltorphallen Stora Tvärgränd 1 504 33 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Bergsbo-Trandared, Bergsäter-Bergsbo och Druvefors Östra

Borås 1 Bergsäter-Bergsbo Daltorphallen Stora Tvärgränd 1 504 33 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Bergsbo-Trandared, Bergsäter-Bergsbo och Druvefors Östra

Borås 1 Svensgärde-Sörmarken Ekarängskolans idrottshall Hansinggatan 121 507 53 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Svensgärde-Sörmarken, Hulta-Västra och Hulta-Östra

Borås 1 Hulta Västra Ekarängskolans matsal Hansinggatan 121 507 53 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Svensgärde-Sörmarken, Hulta-Västra och Hulta-Östra

Borås 1 Hulta Östra Ekarängskolans matsal Hansinggatan 121 507 53 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Svensgärde-Sörmarken, Hulta-Västra och Hulta-Östra

Borås 1 Hässleholmen-Distansgatan Fjärdingskolans matsal Kapplandsgatan 1 507 41 Borås X

Borås 1 Gånghester Gånghesterskolans matsal Fageråsvägen 1 507 70 Gånghester X

Borås 1 Brämhult-Ön Kyllaredshallen Vävlagargatan 507 30 Brämhult X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Brämhult-Ön och Brämhult-Kärra

Borås 1 Brämhult-Kärra Kyllaredshallen Vävlagargatan 507 30 Brämhult X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Brämhult-Ön och Brämhult-Kärra

Borås 1 Målsryd Målsrydskolans matsal Svenljungavägen 1 516 77 Målsryd X

Borås 1 Trandared Södra Trandaredskolans gymnastiksal Trandaredsgatan 36 507 61 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Trandared-Södra och Trandared-Östra

Borås 1 Trandared Östra Trandaredskolans gymnastiksal Trandaredsgatan 36 507 61 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Brämhult-Ön och Brämhult-Kärra

Borås 1 Brotorp Trandaredskolans matsal Trandaredsgatan 36 507 61 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Brotorp och Trandared Västra

Borås 1 Trandared Västra Trandaredskolans matsal Trandaredsgatan 36 507 61 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Brotorp och Trandared Västra

Borås 1 Äspered-Rångedala Äsperedskolans idrottshall Skolstigen 2 516 92 Äspered X

Borås 2 Norrmalm-Sagavallen Bergdalskolans gymnastiksal Gustav Adolfsgatan 81 504 57 Borås X

Borås 2 Bergdalen-Liljeberget Bergdalskolans matsal Gustav Adolfsgatan 81 504 57 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Bergdalen-Liljeberget och Norrmlam-Hornsgatan

Borås 2 Norrmalm-Hornsgatan Bergdalskolans matsal Gustav Adolfsgatan 81 504 57 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Bergdalen-Liljeberget och Norrmlam-Hornsgatan

Borås 2 Villastaden Bäckängsgymnasiets centralkapprum P.A. Halls Terrass 7, ingång från Åsbogatan504 56 Borås X

Borås 2 Salängen-Villastaden Bäckängsgymnasiets matsal Salängsgatan 6 504 56 Borås X

Borås 2 Druvefors Östra Daltorphallen Stora Tvärgränd 1 504 33 Borås X Gemesam entré till vallokalerna för distrikten Bergsbo-Trandared, Bergsäter-Bergsbo och Druvefors Östra

Borås 2 Lugnet Engelbrektskolan uppehållsrum Engelbrektsgatan 14 506 36 Borås X 2 st gemensamma entreér till vallokalerna för distrikten Lugnet och Bergdalen Södra

Borås 2 Bergdalen-Södra Engelbrektskolan uppehållsrum Engelbrektsgatan 14 506 36 Borås X 2 st gemensamma entreér till vallokalerna för distrikten Lugnet och Bergdalen Södra

Borås 2 Viskafors Västra - Kinnarumma Kinnarummaskolans matsal Skolgränd 5 515 92 Kinnarumma X

Borås 2 Göta - Kristineberg Kristinebergsskolans matsal Sparrfeltsgatan 5 504 44 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Göta - Kristineberg och Kristineberg

Borås 2 Kristineberg Kristinebergsskolans matsal Sparrfeltsgatan 5 504 44 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Göta - Kristineberg och Kristineberg

Borås 2 Dammsvedjan-Gässlösa-Kristineberg Kristinebergskolans idrottshall Sparrfeltsgatan 5 504 44 Borås X

Borås 2 Druvefors Västra Kronängskolan, Daltorpskolans idrottshall Gässlösavägen 52 504 41 Borås X

Borås 2 Göta Kronängskolan, Myråsskolans matsal Gässlösavägen 56-60 504 41 Borås X

Borås 2 Göta-Regementet Kronängskolan, Myråsskolans idrottshall Gässlösavägen 56-60 504 41 Borås X

Borås 2 Norrmalm-Kype Mötesplats Norrmalm allrum Margaretagatan 5 506 38 Borås X

Borås 2 Centrum Östra Sturehallen  Sturegatan 45 503 42 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Centrum Östra och Östermalm

Borås 2 Östermalm Sturehallen  Sturegatan 45 503 42 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Centrum Östra och Östermalm

Borås 2 Svaneholm - Seglora Svaneholmskolans matsal Skolgatan 3 515 61 Svaneholm X

Borås 2 Hedvigsborg-Kråkered Svedjeskolans matsal Svedjegatan 3 504 45 Borås X

Borås 2 Bosnäs-Viared Sven Eriksonsgymnasiets aula Sven Eriksonsplatsen 1 503 38 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Centrum Östra och Östermalm

Borås 2 Centrum Sven Eriksonsgymnasiets aula Sven Eriksonsplatsen 1 503 38 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Bosnäs -Viared och Centrum

Borås 2 Centrum Norra Kongresshuset (Exposalen) Akademiplatsen 2 503 32 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Centrum Norra och Norrmalm Nedre

Borås 2 Norrmalm-Nedre Kongresshuset (Exposalen) Akademiplatsen 2 503 32 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Centrum Norra och Norrmalm Nedre

Borås 2 Viskafors-Fagersberg Viskaforskolans stora matsal Varbergsvägen 79 515 34 Viskafors X

Borås 2 Rydboholm Ängsjögårdens förskola, Torget Rydbovägen 24 515 70 Rydboholm X

Borås 3 Norrby Norra Almåsgymnasiet (fysiksal A213) Alingsåsvägen 36 504 38 Borås X

Borås 3 Norrby Södra Almåsgymnasiet (matsalen) Alingsåsvägen 36 504 38 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Norrby Södra och Norrby- Billdalsgatan

Borås 3 Norrby-Billdalsgatan Almåsgymnasiet (matsalen) Alingsåsvägen 36 504 38 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Norrby Södra och Norrby- Billdalsgatan

Borås 3 Fristad-Kvarbo Asklandaskolans matsal Askvägen 14 513 32 Fristad X 2 st gemensamma entreér till vallokalerna för distrikten Fristad-Kvarbo och Fristad-Asklanda 

Borås 3 Fristad-Asklanda Asklandaskolans matsal Askvägen 14 513 32 Fristad X 2 st gemensamma entreér till vallokalerna för distrikten Fristad-Kvarbo och Fristad-Asklanda 

Borås 3 Borgstena - Tämta-Vänga Borgstena Allhall Länsväg 183 513 97 Borgstena X

Borås 3 Bredared Bredaredskolans idrottshall Råryd 1 504 96 Bredared X

Borås 3 Hestra-Byttorp Byttorpsklints vård-och omsorgsboende, samlingssalenKvibergsgatan 17 504 67 Borås X

Borås 3 Tullen Byttorpskolans idrottshall Vindelgatan 4 504 65 Borås X

Borås 3 Byttorp Byttorpskolans matsal Vindelgatan 4 504 65 Borås X

Borås 3 Fristad-Gingri Fristadskolans matsal (La Bamba) Skolvägen 6 513 34 Fristad X

Borås 3 Ekås-Hestra Hestra Midgårdskolans matsal Hestra Ringväg 6 504 70 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Ekås-Hestra och Hestra Parkstad

Borås 3 Hestra Parkstad Hestra Midgårdskolans matsal Hestra Ringväg 6 504 70 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Ekås-Hestra och Hestra Parkstad

Borås 3 Sandared Sandgärdskolans aula Skolvägen 14 518 30 Sandared X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Sandared, Sandared Västra och Sandared Östra

Borås 3 Sandared Östra Sandgärdskolans matsal Skolvägen 14 518 30 Sandared X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Sandared, Sandared Västra och Sandared Östra

Borås 3 Sandared Västra Sandgärdskolans matsal Skolvägen 14 518 30 Sandared X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Sandared, Sandared Västra och Sandared Östra



Borås 3 Sandhult-Hedared Sandhultskolans matsal Bredaredsvägen 10 504 78 Sandhult X

Borås 3 Alideberg-Erikslund Sjuhäradshallen Idrottsgatan 8 506 30 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Alideberg-Erikslund och Knalleland-Lundby

Borås 3 Knalleland-Lundby Sjuhäradshallen Idrottsgatan 8 506 30 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Alideberg-Erikslund och Knalleland-Lundby

Borås 3 Sjöbo-Almenäs Sjöbohallen Nolhagagatan 7 506 43 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Sjöbo-Almenäs och Sjöbo-Långesten

Borås 3 Sjöbo-Långesten Sjöbohallen Nolhagagatan 7 506 43 Borås X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Sjöbo-Almenäs och Sjöbo-Långesten

Borås 3 Sjöbo-Björksäter Sjöboskolans lilla matsal Nolhagagatan 7 506 43 Borås X

Borås 3 Sjöbo-Nolhaga Sjöboskolans stora matsal Nolhagagatan 7 506 43 Borås X

Borås 3 Sjöbo-Ryda Sjöbovallen Barnhemsgatan 71 506 48 Borås X

Borås 3 Sjöbo-Johannelund Sjöbovallen Barnhemsgatan 71 506 48 Borås X

Borås 3 Lundaskog-Lyckebo Sjömarkenskolans idrottshall Ljungvägen 14 518 41 Sjömarken X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Lundaskog-Lyckebo och Sjömarken Norra

Borås 3 Sjömarken Norra Sjömarkenskolans idrottshall Ljungvägen 14 518 41 Sjömarken X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten Lundaskog-Lyckebo och Sjömarken Norra

Borås 3 Sjömarken Södra  Sjömarkenskolans matsal Ljungvägen 14 518 41 Sjömarken X

Borås 3 Frufällan-Tosseryd Slättängskolans matsal Rosenvägen 6 513 50 Sparsör X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten frufällan-Tosseryd och Sparsör

Borås 3 Sparsör Slättängskolans matsal Rosenvägen 6 513 50 Sparsör X Gemensam entré till vallokalerna för distrikten frufällan-Tosseryd och Sparsör

Borås 3 Parkstaden-Byttorp Särlaskolan, matsal/paviljong Särlagatan 1 504 39 Borås X
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Godkännande av röstmottagare för förtidsröstningen 

vid allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 

 Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för förtidsröstningen vid 

allmänna valen 2022 förutsatt att samtliga röstmottagare genomför den 

obligatoriska utbildningen samt att säkerhetsavdelningen, CKS 

bakgrundskontroll på varje enskild röstmottagare godkänns.      

 

Ärendet i sin helhet 

Valkansliet har totalt rekryterat cirka 200 röstmottagare som ska tjänstgöra 

under förtidsröstningsperioden som pågår mellan 24 augusti och 11 september 

2022. Ett antal av dessa röstmottagare är rekryterade för att hjälpa till med den 

ambulerande röstmottagningen som kommer att pågå under 

förtidsröstningsperioden. Valnämnden godkänner röstmottagarna förutsatt att 

samtliga röstmottagare genomför den obligatoriska utbildningen samt att 

säkerhetsavdelningen, CKS bakgrundskontroll på varje enskild röstmottagare 

godkänns.           

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Lista med samtliga röstmottagare till förtidsröstningen. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering, beslutet kommuniceras via valdatasystemet. 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Godkännande av röstmottagare för valdagen vid 

allmänna valen 2022.  

Valnämndens beslut 

Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för valdagen vid allmänna 

valen 2022 förutsatt att samtliga röstmottagare genomför den obligatoriska 

utbildningen.      

 

Ärendet i sin helhet 

På valdagen den 11 september tjänstgör ca 800 röstmottagare. I kommunen 

finns det totalt 80 valdistrikt, i varje distrikt ska det tjänstgöra 8-10 

röstmottagare. Det är av största vikt att samtliga röstmottagare inte har något 

förtroendeuppdrag och därmed inte kandiderar på listor. Valnämnden ska fatta 

beslut om vilka som ska tjänstgöra. Röstmottagarna kan ändras efter sommaren 

och då används valledarens delegation att tillsätta och ändra röstmottagare vid 

behov. Valnämnden godkänner föreslagna röstmottagare förutsatt att samtliga 

genomför den obligatoriska utbildningen.           

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: Lista med samtliga röstmottagare som ska tjänstgöra på valdagen. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering, kommuniceras via valdatasystemet. 

 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen 

vid allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden ger presidiet i uppdrag att godkänna PostNords personal som ska 

hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 2022. 

Ärendet i sin helhet 

PostNord arbetar med rekryteringen av deras personal som ska arbeta med 

hanteringen av förtidsröster. Då Valnämndens nästa sammanträde är den 22 

augusti behöver Valnämnden ge presidiet i uppdrag att godkänna PostNords 

personal som ska hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 2022 då 

förtidsröstningen startar 24 augusti. Säkerhetsavdelningen, CKS kommer även 

få yttra sig utöver Valnämndens presidium. Ärendet kommer godkännas av 

Valnämnden i efterhand. 

 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering i inväntan på presidiebeslut. 

 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Svar på remiss: Program för mänskliga rättigheter på 

lokal nivå  

Valnämndens beslut 

Valnämnden tillstyrker Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden tillstyrker programmet som är på remiss. 

Valnämnden arbetar kontinuerligt med de mänskliga rättigheterna på lokal nivå 

genom det valrelaterade arbetet. 

Valnämnden arbetar med att på lokal nivå tillgodose de grundläggande 

principerna för Sveriges demokrati, alltså allmän och lika rösträtt samt fria och 

hemliga val. Detta arbete både berör och tillgodoser alla de fyra övergripande 

riktlinjerna i programmet. Vi arbetar bland annat med att nå ut med 

information för att alla i staden ska känna till sina demokratiska rättigheter, 

samt med inkludering och tillgänglighet i olika aspekter av valet.  

Sammanfattningsvis är de mänskliga rättigheterna grundläggande för 

valnämndens arbete eftersom de främjar demokratin. Valnämnden arbetar 

redan i enlighet med programmet, samt anser det positivt att alla delar av Borås 

stad arbetar utefter det. Därav tillstryker Valnämnden programmet.  

 

Beslutsunderlag 

1. Svar på remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå  

2. Borås Stad Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Från: ks.arende@boras.se 
Skickat: den 20 april 2022 13:23 
Till: Valnämnden 
Ämne: Handlingar för ärende 202200101, Program för mänskliga rättigheter 

på lokal nivå 
Bifogade filer: Missiv.pdf; Remissversion- Program för mänskliga rättigheter på lokal 

nivå.pdf 
 

Översänder förslag på program för mänskliga rättigheter.  

 

 

Aktuella handlingar för ärende 202200101, Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 

bifogas detta e-postmeddelande 

 

Bifogat material kommer från följande handlingar: 

Remiss - Missiv | Missiv.docx | ID:85197 

Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå | Remissversion- Program för mänskliga 

rättigheter på lokal nivå.pdf | ID:82774 
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Remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal 

nivå 

 

Remissinstanser 

1. Valnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 20 juni 2022. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2022-00101 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803
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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
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För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
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”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så lyder den första artikeln i 
FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. I korthet beskriver den vad staten 
aldrig får göra mot människor, och vad staten garanterar varje människa. De mänskliga 
rättigheterna är universella och odelbara, vilket betyder att de gäller för alla, och ingen rättighet 
står över någon annan. De slår fast att alla människor har rätt att få sina mänskliga rättigheter 
tillgodosedda utan någon form av diskriminering. De mänskliga rättigheterna är juridiskt 
bindande, och Borås Stad har ett ansvar för upprätthållandet av sina invånares mänskliga 
rättigheter. Detta ansvar regleras och förtydligas bland annat i den svenska grundlagen och 
i andra lagar samt genom internationella åtaganden och konventioner, vilka också betonar 
invånarnas inflytande och delaktighet.

Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå   
Det är på lokal nivå som många av de mänskliga rättigheterna ska förverkligas. Kommunen 
är skyldig att följa konventioner och lagstiftning och säkerställa att nödvändiga åtgärder 
genomförs. Programmet för mänskliga rättigheter på lokal nivå slår fast Borås Stads ambition 
i arbetet för en inkluderande stad.

De övergripande inriktningarna i programmet är:

1. att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls, granskas och främjas i  
Borås på ett sådant sätt att alla invånare i Borås får sina rättigheter garanterade på ett 
likvärdigt sätt

2. att alla människor i Borås ska bli lyssnade på

3. att Borås Stad arbetar rättighetsbaserat, där universell utformning inkluderas och 
medborgarna har inflytande över beslut som rör dem

4. att kommunens ansvar för de mänskliga rättigheterna är synligt och närvarande i det 
kommunala arbetet, och att tjänstepersoner och valda företrädare inom Borås Stad 
har medvetenhet och kunskap om dem. 

Ett rättighetsbaserat arbetssätt bygger på principerna delaktighet om inkludering, jämlikhet, 
transparens, ansvar och icke-diskriminering. Rättighetsprinciperna ska inkluderas i allt arbete 
som görs.

Utöver detta dokument har Borås Stad ett flertal styrdokument som direkt eller indirekt rör 
mänskliga rättigheter. De områden som dessa omfattar är viktiga i kommunens arbete för att 
respektera, skydda och uppfylla mänskliga rättigheter, men berörs inte i så stor utsträckning 
i detta dokument.

Civilsamhället, näringslivet och myndigheter är viktiga resurser i Borås Stads strävan att 
respektera, uppfylla och skydda de mänskliga rättigheterna. När det är möjligt ska Borås 
Stad samverka med dessa olika aktörer för att på ett effektivt sätt säkra att de mänskliga 
rättigheterna tillgodoses.

I arbetet med att införa detta program krävs ett öppet och intersektionellt synsätt. Det tar hänsyn 
till att de maktförhållanden som finns i samhället ofta samverkar och förstärker varandra. Ett 
intersektionellt perspektiv synliggör makt, ojämlikheter och sociala identitetskategorier och 
hur dessa samspelar med varandra.
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Ett Borås för alla 
Mänskliga rättigheter ger inte färdiga svar på svåra lokala utmaningar. De mänskliga rättigheterna 
kräver däremot att beslut fattas på ett icke-diskriminerande, inkluderat och rättssäkert sätt. 
Att känna till sina rättigheter är grundläggande för att kunna hävda dem och vara delaktig i 
demokratiska processer. Utifrån detta är ambitionen att Borås ska vara en människovänlig stad, där 
alla oavsett ålder känner till sina rättigheter och får dem tillgodosedda. Jämställdhetsperspektivet 
ska finnas med i allt arbete som utförs av Borås Stad och alla ska ha möjlighet att vara sig 
själva fullt ut i livets alla skeden. Oavsett hur du titulerar dig eller vilken sexuell läggning du 
har så har du rätt till ett gott bemötande i Borås Stads verksamheter – både som invånare och 
som medarbetare. Utbildning och insatser som erbjuds ska vara jämlika och tillgängliga för 
alla som tar del av dem.  

Borås Stad ska vara ett föredöme i det lokala arbetet med mänskliga rättigheter och alla som 
lever, verkar och vistas i Borås ska kunna nå sin fulla potential, oavsett funktionsförmåga. 
Kommunen ska fortsätta att utveckla tillgänglighet ur alla aspekter, med Västra Götalandsregionens 
riktlinjer för tillgänglighet och standard som grund. Ingen ska heller diskrimineras på grund 
av sin tro eller sin etnicitet. Borås Stad ska arbeta för inkludering och integration på lika 
villkor. I Borås ska alla våga säga vad de tycker.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp vart fjärde år.  Handboken med 
tillhörande handlingsplan innehållande konkreta åtgärder kompletterar programmet. Handboken 
med tillhörande handlingsplan tas fram i samverkan med berörda förvaltningar och bolag 
och följs upp vartannat år på aktivitetsnivå. Om förslagen i handlingsplanen kräver politiska 
beslut så behandlas det av berörda nämnder.
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1  Inledning 

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Valnämnden består av 7 ledamöter samt 7 ersättare och nämnden kommer ha sju planerade 
sammanträden under året. 2022 är ett viktigt år för Valnämnden då nämndens verksamhet intensifieras 
då det är val till riksdag, region och kommun. 

2 Intern kontroll 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom nämndens 
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för 
att följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. Intern kontroll 
för 2022 kommer att genomföras enligt rutin och är viktigt då Valnämndens verksamhet ökar eftersom 
det är ett valår. På nämndens sammanträde 2021-05-11 hölls en workshop där riskanalys och intern 
kontrollplan presenterades. Internkontrollplan och riskanalys beslutades 2021-06-22 att gälla för 
Valnämndens verksamhet år 2022. Nämnden kommer att ha en workshop 2022-06-16 samt besluta om 
internkontrollplan för år 2023. 

2.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 

tertial 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Val Risk för 
informationspåverkan 

Ha god uppmärksamhet på Borås 
Stads sociala medier angående 
falska nyheter om valet och 
genomförandet. 
 

Valkansliet bevakar sociala medier 
kontinuerligt tillsammans med 
kommunikationsavdelningen och har 
avstämningar.  

 

2.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 



Valnämnden, Tertial 1 2022 4(5) 

3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

3.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

  
Utfall jan-
april 2021 

Budget 
2022 

Budget jan-
april 2022 

Utfall jan-
april 2022 

Avvikelse 
jan-april 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 3 000 1 000 3 122 2 122 122 

Avgifter och övriga intäkter 0 0 0 28 28 28 

Summa intäkter 0 3 000 1 000 3 150 2 150 150 

Personal -241 -7 917 -2 636 -521 2 115  

Lokaler -54 -651 -217 -140 77  

Material och tjänster -34 -1 782 -594 -189 405 -150 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0  

Summa kostnader -329 -10 350 -3 447 -849 2 598 -150 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0  

Nettokostnad -329 -7 350 -2 447 2 301 4 748 0 

Kommunbidrag 364 7 350 2 447 2 447   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

35 0 0 4 748  0 

Godkänt ianspråktaget ackumulerat 
resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jämfört med tillgängliga 
medel 

35   4 748  0 

Ackumulerat resultat       

3.1.2 Resultatanalys 

Resultatet per 30 april visar ett stort överskott jämfört med budget då Valnämnden redan erhållit 
statsbidrag för årets val medan de stora kostnaderna kommer först i höst i samband med valet. De 
största kostnaderna kommer bestå i löneutbetalningar till 850 röstmottagare samt lokalkostnader och 
materialkostnader. Valnämnden vill i tidigt skede uppmärksamma att det finns en risk att nämnden kan 
gå med underskott efter genomfört val på grund av ökade transport- och materialkostnader som inte 
kunnat förutspås. 

En annan bidragande faktor till ökade kostnader kommer kunna härledas till höjda arvodesnivåer på 
grund av ökade krav på utbildningen gällande säkerhet då säkerhetsläget i omvärlden förändrats. 
Utbildningen för röstmottagarna kommer numera inkludera säkerhet och tillgänglighet med praktiska 
och teoretiska moment vilket medför att en höjning av arvodena är motiverad. Det är Valmyndigheten 
som initierat momenten i den obligatoriska utbildningen och inget nämnden kunnat förutspå. 
Valnämnden beräknar enligt prognos på helår att budgeten kan överskridas med 800 tkr och därmed ett 
underskott. Budgetposterna fördelas på 300 tkr för valstugorna i ökade kostnader, 400 tkr på 
utbildningskostnader samt 100 tkr för materialkostnader utöver ordinarie budget. 
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3.2 Verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
apr 2021 

Nämnd-
budget 

2022 

Budget jan-
apr 2022 

Utfall jan-
apr 2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Prognos-
avvikelse 

Allmänna val -329 -7 350 -2 447 2 301 4 748 0 

Summa -329 -7 350 -2 447 2 301 4 748 0 

De stora kostnadsposterna kommer först i höst i anslutning till valet och det är ännu för tidigt att 
prognostisera en eventuell budgetavvikelse. 

4 Konsekvenser av coronaviruset 

Valnämnden har inte några konsekvenser med anledning av coronaviruset i nuläget. Skulle nya 
restriktioner tillkomma skulle det kunna påverka genomförandet av valet. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Summa  

5 Jämställdhetsperspektivet 

Valnämnden arbetar för att ha en jämställd tjänstemannaorganisation. Det arbetas löpande med detta 
och när rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 
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Tertial 1 2022 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder, upprättad Tertial 1 2022 för Valnämnden till och 

med april godkänns. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämndens presidium godkände tertialrapporten den 2022-05-13. 

Valnämnden har upprättat en tertialrapport för perioden januari till och med 

sista april 2022.  

Nämnden går under perioden med ett överskott och detta beror på att 

nämndens kostnader för valet först debiteras till hösten. Valnämnden har även i 

tertialrapporten angett att man enligt prognos förväntas gå med underskott med 

en uppskattning på 800 tkr. Detta med anledning av ökade transportkostnader, 

fokus på säkerhet vilket medför högre krav på utbildningen och därmed högre 

utbildningskostnader. 

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens presidiums skrivelse 

2. Tertialrapport för Valnämnden 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

2. Stratsys. 

3. Ekonomistyrning. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Riktlinjer för besök, fotografering och filmning i 

vallokaler och förtidsröstningslokaler 

Valnämndens beslut 

Fastställa riktlinjer för besök, fotografering och filmning i Borås Stads vallokaler 

och förtidsröstningslokaler. 

Ärendet i sin helhet 

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller för besök, 

fotografering och filmning på vallokaler och förtidsröstningslokaler samt under 

den offentliga rösträkningen i Borås Stad. Riktlinjerna är även ett stöd för 

röstmottagarna då de utgör en viktig del i att upprätthålla riktlinjerna på plats.  

Dessa riktlinjer baseras främst på Valmyndighetens ställningstagande angående 

besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid rösträkning. 

Valmyndighetens ställningstagande ska vara vägledande för hela 

valadministrationen. 

Grunden är att vem som helst kan besöka vallokalerna och 

förtidsröstningslokalerna samt under den offentliga rösträkningen och då 

fotografera eller filma. Den preliminära rösträkningen i vallokal, valnämndens 

preliminära rösträkning och länsstyrelsens slutliga rösträkning är enligt 11 kap. 1 

§, 12 kap. 1 § respektive 13 kap. 1 § vallagen (2005:837) offentliga förrättningar.  

Regler om bl.a. valhemlighet, dataskydd och kamerabevakning styr hur 

fotografering och filmning kan ske på röstmottagningsställe och vid 

rösträkning. Vissa undantag för fotografering och filmning kan förekomma i 

byggnader där det bedrivs viss verksamhet, exempelvis inom kriminalvården 

eller i vården.  

Både besökare som vill bevaka röstningen samt väljare som besöker vallokalen 

har rätt att förbli anonyma.  

Röstmottagarna har ett särskilt ansvar för att upprätthålla riktlinjerna för besök, 

fotografering och filmning i förtidsröstningslokaler, vallokaler och vid 

rösträkning.  

 

Röstmottagarna bör exempelvis känna till detta: 

 



Borås Stad 
  Sida 
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 Grunden är att röstmottagningen och rösträkningen är en offentlig 

förrättning vilket i praktiken innebär att vem som helst får bevaka, fota 

eller filma.   

 Vid rösträkning ska det finnas en reell möjlighet för besökare att iaktta 

vad som sker samt fotografera eller filma. Allmänheten kan dock 

hänvisas till lämplig plats i lokalen (exempelvis till stolar särskilt 

utplacerade för att kunna bevaka röstningen). 

 Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället 

(framgår i 8 kap. 4 § vallagen). Den som finns i lokalen eller i ett 

utrymme intill ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger 

för att röstmottagningen ska kunna genomföras.   

 Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe 

får inte riskera att avslöja valhemligheten eller störa ordningen. Om 

ordningen eller valhemligheten riskeras får röstmottagare vidta de 

åtgärder som generellt bör vidtas när ordningen störs i vallokalen.  

 

Valkansliet kommer säkerställa att röstmottagarna får med sig relevant 

information gällande besök, fotografering och filmning under utbildningen för 

samtliga röstmottagare. Dessa riktlinjer kommer även att finnas tillgängliga för 

röstmottagarna på samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler samt under 

den offentliga rösträkningen. 

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse. 

2. Valmyndighetens ställningstagande: Ställningstagande om besök, 

fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid rösträkning. 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga röstmottagare i Borås Stad. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Postadress: Box 12191, 102 25 Stockholm   
Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Ställningstagande om besök, fotografering och filmning på 
röstmottagningsställe och vid rösträkning 

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning 
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet och vägledande för 
valadministrationen. 

1 Sammanfattning 
Vem som helst kan besöka ett röstmottagningsställe eller en plats för rösträkning och då 
fotografera eller filma. Vissa undantag kan förekomma i byggnader där det bedrivs viss 
verksamhet, exempelvis inom kriminalvården eller i vården. Den som besöker 
röstmottagningsställe eller rösträkning har rätt att vara anonym.  

Röstmottagare och rösträknare bör i utbildning informeras om vilka rättigheter som följer av 
att röstmottagningen är offentlig och rösträkningen en offentlig förrättning. 

Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får inte riskera att 
avslöja valhemligheten eller störa ordningen.  

Vid rösträkning ska det finnas en reell möjlighet för besökare att iaktta vad som sker vid 
visst bord eller vid vissa moment i proceduren. Den som vill ska kunna fotografera eller 
filma. Allmänheten kan hänvisas till lämplig plats.  

Den som besöker rösträkning kan uppmanas att bära besöksbricka för att få tillträde till 
platsen. Besökaren har dock alltid rätt att vara anonym. Besökaren kan också ombedjas 
avlämna ytterkläder och väskor i förvaringsutrymme. Stora besök kan delas upp i mindre 
grupper. 

Valnämnden och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur röstmottagningsställen 
respektive lokal för rösträkning ska utformas så att besök, fotografering och filmning kan 
ske med god ordning och på ett säkert sätt.  

Om det finns tillstånd att kamerabevaka i en lokal som används som röstmottagningsställe 
eller för rösträkning måste valnämnden och länsstyrelsen bedöma om de ändamål, som 
ligger till grund för eventuella tillstånd om kamerabevakning, innebär att bevakningen måste 
stängas av i samband med röstmottagning eller rösträkning.  

2 Frågeställning 
Hur får besök ske på röstmottagningsställe och vid rösträkning? Är fotografering och 
filmning tillåtet? 
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3 Gällande rätt m.m. 
Röstmottagningen i röstningslokal och i vallokal är offentlig. Den preliminära rösträkningen 
i vallokal, valnämndens preliminära rösträkning och länsstyrelsens slutliga rösträkning är 
enligt 11 kap. 1 §, 12 kap. 1 § respektive 13 kap. 1 § vallagen (2005:837) offentliga 
förrättningar. Det innebär att vem som helst får besöka och bevaka röstmottagningen och 
rösträkningen.  

Ifråga om rösträkning har Valprövningsnämnden uttalat att offentligheten innebär att 
allmänheten har tillträde till hanteringen av valmaterialet, det vill säga rösträkningen av 
valsedlarna och bedömningen av deras giltighet.1 Nämnden har även uttalat att det ska 
finnas en reell möjlighet att iaktta vad som sker vid rösträkningen, vilket i sin tur måste 
innefatta möjlighet såväl att fortlöpande följa rösträkningen vid visst bord som att efter eget 
val observera vissa moment i rösträkningsproceduren. Att allmänheten får röra sig i lokalen 
under uppsikt av någon funktionär kan däremot inte i sig anses som en begränsning av 
offentligheten.2 

Av 8 kap. 4 § vallagen framgår att röstmottagarna ansvarar för ordningen på 
röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig 
efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna 
genomföras. Blir det sådan oordning att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt 
avbrytas.  

Det saknas bestämmelser i vallagen om fotografering eller filmning på 
röstmottagningsställen. Förbud mot fotografering och filmning kan dock förekomma på 
vissa platser för röstmottagning, exempelvis inom kriminalvården och inom vården med 
stöd av skyddslagen (2010:305) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Regler om bl.a. valhemlighet, dataskydd och kamerabevakning styr hur fotografering och 
filmning kan ske på röstmottagningsställe och vid rösträkning.  

Enligt 3 kap. 1 § regeringsformen (1974:152) utses riksdagen genom fria, hemliga och direkta 
val. Med hemliga val menas att väljaren inte är tvungen att visa eller informera andra hur hen 
ämnar rösta eller har röstat. Även om det ytterst är det allmännas ansvar att tillgodose 
väljarnas behov av skydd för valhemligheten finns det dock även inslag av eget ansvar för 
väljare som exempelvis vill dölja vilka valsedlar de har tagit att enkelt göra det under 
passagen genom lokalen till valskärmen.3   

Bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning4 som har till syfte att skydda grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt enskildas rätt till skydd av sina personuppgifter, är tillämpliga 
även ifråga om kamerabevakning. Det är som huvudregel inte tillåtet att kamerabevaka på en 
plats dit allmänheten har tillträde om det är möjligt att utan svårighet identifiera enskilda 
individer genom ansiktsigenkänning, kroppsrörelser, gångstil och liknande.  

                                                 
1 VPN 1991:29 
2 VPN 1991:34 
3 Prop. 2017/18:286 (Stärkt skydd för valhemligheten) s. 12 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (även kallad GDPR). 
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I kamerabevakningslagen (2018:1200) finns bestämmelser som syftar till att tillgodose 
behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer mot 
otillbörliga intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning. Lagen avser sådan 
bevakning där kameran är fastmonterad (ej manövrerbar på platsen) och används på ett 
sådant sätt som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning (dvs. att 
personer kan identifieras). Ett berättigat ändamål är ett sådant ändamål som inte utgör ett 
otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Myndigheter måste ha tillstånd till 
bevakning.  

Kamerabevakning får dock ske på allmän plats för journalistiskt ändamål.  

4 Bedömning 
Röstningsförfarandet är offentligt och rösträkning en offentlig förrättning vilket innebär att 
vem som helst kan besöka röstmottagningsställe och lokal för rösträkning och då fotografera 
eller filma. Den som besöker röstmottagningsställe eller rösträkning har rätt att vara 
anonym. 

Röstmottagare, rösträknare och övriga funktionärer som deltar vid rösträkning bör i 
utbildning informeras om vilka rättigheter som följer av att röstmottagningen är offentlig 
och rösträkningen en offentlig förrättning. Det bör göras tydligt för den som ska arbeta vid 
röstmottagning eller rösträkning att fotografering eller filmning kan förekomma.  

På röstmottagningsställe och vid rösträkning ska säkerheten vara hög.  

Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får inte riskera att 
avslöja valhemligheten eller störa ordningen. Den som besöker ett röstmottagningsställe får 
inte genom fotografering, filmning eller på annat sätt störa väljare eller det pågående arbetet. 
Den som stör ordningen på röstmottagningsställe kan ombedjas att upphöra med störningen 
eller att tillfälligt lämna lokalen om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av 
röstmottagningen. Är det fråga om en väljare bör hen alltid beredas tillfälle att rösta först. 
Vid oordning som inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas. Vid oordning 
kan polis eller ordningsvakt behöva tillkallas.  

Vid rösträkning ska det finnas en reell möjlighet att iaktta vad som sker ifråga om 
rösträkning och bedömning av rösternas giltighet vid visst bord eller vid vissa moment i 
proceduren. Den som vill ska kunna fotografera eller filma. Allmänheten har inte rätt att 
besöka andra platser, t.ex. plats där valmaterial förvaras eller där registrering sker, i samband 
med den slutliga rösträkningen. Allmänheten kan hänvisas till lämplig plats och bör ledsagas 
till den platsen. Den som besöker rösträkning kan uppmanas att bära besöksbricka för att få 
tillträde till platsen. Besökaren har dock alltid rätt att vara anonym. Besökaren kan också 
ombedjas avlämna ytterkläder och väskor i förvaringsutrymme. Stora besök kan delas upp i 
mindre grupper. 

Vid oordning i samband med rösträkning kan funktionär be den som stör att upphöra med 
detta eller be den som stör att lämna lokalen. Vid oordning kan polis eller ordningsvakt 
behöva tillkallas.  
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Valnämnden och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur röstmottagningsställen 
respektive lokal för rösträkning ska utformas så att besök, fotografering och filmning kan 
ske med god ordning och på ett säkert sätt. Till riktlinje kan bifogas skiss eller karta över 
lokalerna med aktuella områden markerade. Genom att markera särskilda områden i lokalen 
med hjälp av t.ex. möblering, band eller tejp på golvet kan ordning enklare upprätthållas. Det 
kan även vara lämpligt att förbereda information till besökare om lämplig plats för att iaktta 
valarbetet, exempelvis genom affischering eller genom att särskilda personer utses för att 
möta besökare och hänvisa den som vill fotografera eller filma till särskild plats. 
Valfunktionärer kan behöva förberedas på att besökare kommer att hänvisas att iaktta deras 
arbete. I riktlinjen bör även beaktas det övriga skydd som kan behövas i verksamheten 
(verksamhetsskydd). 

Om en kamera är fastmonterad kan reglerna i kamerabevakningslagen och 
dataskyddsförordningen vara tillämpliga. Det måste som huvudregel finnas tungt vägande 
skäl för kameraövervakning vilka väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli 
övervakad. Valnämnden och länsstyrelsen måste bedöma om de ändamål som ligger till 
grund för eventuella tillstånd om kamerabevakning i de lokaler som används innebär att 
bevakningen måste stängas av i samband med röstmottagning eller rösträkning.  

Röstmottagningsställen i byggnader där det bedrivs viss typ av verksamhet, exempelvis 
kriminalvårdsanstalter och sjukhus, kan omfattas av särskilda förbud mot fotografering eller 
filmning.  

 

 

Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd. 
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Valnämndens budget 2023 

Valnämndens beslut 

Budget 2023 för Valnämnden godkänns. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämndens budget för år 2023 föreslås vara 3 miljoner i kommunbidrag. 

Nämndens kostnader kommer vara löner till anställda, arvoden för 

Valnämndens sammanträden, kompletteringar av valmaterial, hyra för lokaler 

samt för kompetensutveckling inför valet till Europaparlamentet. Eftersom 

valet till Europaparlamentet genomförs redan i maj 2024 kommer flera 

kostnader för valet samt förberedelser belasta år 2023 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse, Valnämndens budget 2023. 

2. Upprättade bilagor tillhörande Valnämndens budget 2023, rapport samt 

Excel-fil.                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige. 

2. Ekonomistyrning. 

3. Inrapportering i verksamhetssystemet Stratsys. 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 



2022

Personalkostnader

Valledare 724 860

Valhandläggare 448 480

Vaktmästare (packning) 201 828

Kompetensutveckling

Valnätverksträffar

Representation

Valdag

Röstmottagare 2 614 500

Vaktmästare lokaler 230 740

Valledningsarbete, stadshuset valdagen/valnatten 66 720

Mottagningsgrupper valnatten 62 272

Förtidsröstning stadshuset valdagen 12 788

Lokalkostnader 50 000

Röstmotagare (reserver) 83 400

Onsdagsräkningen 44 035

Förtidsröstning

Röstmottagre 3 222 576

Ambulerande röstmottagare 176 130

Utkörning och hämtning av valmaterial 50 000

Valledningsarbete, stadshuset förtidsröstningsperioden 145 950

Valnämndens sammanträden

Sammanträden, arvode, AB 300 000

IT Kostnader

Leasing av datorer och skrivare 126 000

Valdatasystemet 150 000

Stratsys

Digitala nämndshandlingar

Utveckling IT-stöd

Jour under valdagen 10 000

Postnord

Avtal med postnord 300 000

Kommunikation

Marknadsföring av valet 150 000

Annonsering 20 000

Lokalkostnader

Hyra av förvaringslokaler 168 000

Materialkostnader, övriga kostnader

Leasing av bilar 50 000

Valmaterial 50 000

Materialkostnader

Upphandlingar inför EU-valet

Upprustning av valstugor inför EU-valet

Tröjor valarbetare 25 000

Nambrickor 5 000

Larm och väktare 50 000

Kurs och konferansavgifter 20 000



Portokostnader för brevutskick till valarbetare 110 000

Totalt: 9 668 279

Statsbidrag 3 000 000

Kommunbidrag 6 668 279

Totalt: 9 668 279



2023

766 815

552 820

293 568

54 000

40 000

10 000

100 000

20 000

115 000 kostnad 2022: 3391  (Precico) + 1050 (KomMa) kr/månad, totalt 53 tkr, tillkommer även support.

5 000

65 000 digitala nämndshandlingar 5,2 tkr/månad via KomMa

20 000

150 000
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242 797 Utökat med del i datahall, krisberedskapslagret, Ramnaslätt för valstugor. Vet ej kostnaden än.
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kostnad 2022: 3391  (Precico) + 1050 (KomMa) kr/månad, totalt 53 tkr, tillkommer även support.

Utökat med del i datahall, krisberedskapslagret, Ramnaslätt för valstugor. Vet ej kostnaden än.
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1 Inledning 

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, 
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och valet till Europaparlamentet samt även för av riksdagen, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige beslutade folkomröstningar. Kommunen är indelad i tre 
valkretsar med totalt 80 valdistrikt. Verksamhetens kostnader under valår består till största del av 
arvoden till röstmottagare under valdagen samt under förtidsröstningsperioden. Under år då det inte är 
val begränsas kostnaderna till lön åt valledare, arvoden till Valnämndens ledamöter, lokalhyror för 
förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial. 

År 2023 är det mellanvalsår och Valnämndens huvudsakliga uppdrag kommer vara att utvärdera de 
allmänna valen 2022 samt förarbete inför valet till Europaparlamentet i maj 2024. För att kunna 
genomföra valen till Europaparlamentet kommer Valnämnden att behöva rekrytera cirka 850 
röstmottagare som kommer tjänstgöra på valdagen. Hösten 2023 kommer Valnämnden påbörja 
rekryteringen av röstmottagare och först skicka en förfrågan till tidigare röstmottagare som tjänstgjort i 
valet 2022. Då valet är under våren 2024 påverkas 2023 års verksamhet av valförberedelserna. 

Valnämnden kommer ha sex planerade sammanträden. Detta för att behandla utvärdering av valet 
2022, årsredovisningen, budgeten, budgetuppföljningar, intern kontrollplan och riskanalys. Därutöver 
tillkommer även inkomna remisser och övriga vanligt förekommande nämndsärenden. Valnämndens 
kansli kommer även behöva kompetensutveckling och tid för planering utifrån lagkrav på 
verksamheten. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter -

 Omvärldsanalys 

År 2023 aktualiseras förberedelserna inför valet till Europaparlamentet. Valnämnden ska göra en 
översyn av sina valdistrikt och använda statistiken från Valmyndigheten på antalet röstberättigade i valet 
2022 samt Borås Stads befolkningsprognos. Det viktiga är att bibehålla valhemligheten och försöka i 
den mån det är möjligt att ha valdistrikt på ca 1000-1500 röstberättigade. Nämnden ansvarar även för 
att fastställa förtidsröstningslokaler och vallokaler samt rekrytera röstmottagare. 

Samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler ska granskas inför fastställandet av lokalerna. Vid 
granskning av vallokaler prioriteras tillgängligheten inne samt utanför lokalen. Behöver även ha i 
beaktande att lokalen bör ha separata ingångar och utgångar för att få bra köflöden. Nämnden kommer 
utgå från synpunkter och eventuella förbättringsförslag från föregående val. 

Inför ett valår är det av stor vikt att arbeta med riskbilder såsom ökade risker för sabotage mot 
röstningslokaler och vallokaler samt risk för informationspåverkan som finns upprättade i 
internkontrollplanen för år 2023. En annan viktig del är att säkerhetsställa att Valnämnden är rustade 
för om eventuella cyberattacker skulle förekomma mot våra valdatasystem. Detta kräver att nämnden 
har manuella backup:er och information om röstmottagare samt vallokaler. 

I omvärlden är det viktigt att beakta den informationspåverkan som sker och ha god uppmärksamhet 
på Borås Stads sociala medier angående falska nyheter om valet och genomförandet. Nämnden 
kommer arbeta tillsammans med kommunikationsavdelningen för att kontrollera eventuell spridning av 
falska nyheter och därmed minimera risken för informationspåverkan. 

Valnämnden har som ambition och för avsikt att samverka tillsammans med CKS (Centrum för 
kunskap och säkerhet) vid behov eller när situationen kräver det. Nämnden kommer även ha god 
kontakt med polisen samt väktare och ha kontroller/ronder av röstningslokaler och vallokaler för att 
minimera risken. Röstmottagarna måste vara väl insatta i att de ansvarar för ordningen i vallokalerna. 
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Omvärldsbevakning sker kontinuerligt då Valnämndens kansli ingår i ett storstadsnätverk för val där 
tjänstepersoner som ansvarar för valfrågor i sina respektive kommuner samt Valmyndigheten ingår. 
Detta nätverk är värdefullt för Valnämndens kansli på grund av erfarenhetsutbyte och idéer som kan 
beaktas i framtida valarbete. Det är även av stor vikt för kompetensutvecklingen och 
processeffektiviseringen av valarbetet. 

En kommande utmaning för Valnämnden är de prisökningar som påverkar nämnden negativt. 
Transportkostnader och materialkostnader har ökat kraftigt under 2022 års verksamhet. 

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, 
kommunfullmäktige, regionfullmäktige och valet till Europaparlamentet samt för av riksdagen, 
kommunfullmäktige samt regionfullmäktige beslutade folkomröstningar. Nämnden ska även vara 
rustade för att kunna genomföra eventuella extraval/omval inom 3 månader från att det beslutas. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 

kommande år 

Den huvudsakliga verksamheten under år 2023 kommer bestå i förarbetet inför genomförandet av valet 
till Europaparlamentet samt handläggning av ärenden, sekreterarskap och samordning inför kommande 
nämndsammanträden. 

Nämnden kommer även arbeta med eventuella förbättringsåtgärder utifrån kommande utvärdering av 
allmänna valen 2022. Detta är av stor vikt på grund av flera åtgärder som tillämpats för första gången 
vid allmänna valen och för att sedan förbättra valets genomförande 2024. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

Valnämnden arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Valnämnden följer upp sin verksamhet genom utvärderingar av genomförda val med berörda 
verksamheter samt röstmottagare. Enkäter skickas till berörda och ger nämnden ett bra underlag för att 
arbeta för ständiga förbättringar. Berörda samarbetspartners under ett val är bland annat partierna, 
förvaltningarna och föreningarna. 

Valnämnden följer även upp sin verksamhet genom den interna kontrollen med identifierade risker 
utifrån fastställd riskanalys. 
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3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

Valnämndens ansvarsområde, genomförandet av valet, är en hela staden fråga och inkluderar flera 
förvaltningar i Borås Stad. Det är av största vikt och prioritet att förvaltningarna samverkar med 
nämnden. 

Kommunstyrelsen bistår Valnämnden med resurser gällande säkerhet och kommunikation. 

Genom Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och utbildningsförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Kulturförvaltningen, samt Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen hyr Valnämnden sina vallokaler för att genomföra allmänna valen samt valet till 
Europaparlamentet. 

Servicekontoret samt Tekniska förvaltningen inkluderas för transporter, bygge av valstugor samt 
tillstånd för allmän platsmark. 

Sociala omsorgsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen arbetar med tillgängligheten i valen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bistår Valnämnden med hjälp och översyn av valdistrikten och 
valkretsarna inför valen. 

4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Prognos 
Apr 2022 

Budget 
2023:1 

Summa intäkter 0 3 000 3 150 0 

Summa kostnader -1 530 -10 317 -11 300 -2 970 

Buffert (endast i budget) 0 -33 0 -30 

Nettokostnad -1 530 -7 350 -8 150 -3 000 

Kommunbidrag  7 350 7 350 3 000 

Resultat jämfört med kommunbidrag  0 -800 0 

Ackumulerat resultat     

Nettoinvesteringar     

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Valnämndens kostnader beräknas uppgå till 3 000 tkr. Nämnden erhåller ett kommunbidrag för att 
ombesörja förarbetet inför EU-valet, Valnämndens sammanträden, nämndadministration, anställdas 
löner, lokalhyror, kompetensutveckling samt materialkostnader. 
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4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Allmänna val -1 530 -7 350 -8 150 -3 000 

Summa -1 530 -7 350 -8 150 -3 000 

5 Arbetsgivarpolitik 

Valnämnden är den nämnd där kompetensförsörjning är otroligt viktigt och vikten av att behålla 
personal för att kompetenssäkra verksamheten då det ställs högre krav på valets genomförande än 
tidigare val. Valnämndens verksamhet behöver även under mellanvalsperioden arbeta strategiskt 
förebyggande inför nästkommande val och vara i beredskap att enligt lagkravet kunna genomföra ett 
val inom 3 månader från att det beslutas att verkställas. 
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Internkontrollplan och riskanalys 2023 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 

Valnämndens riskanalys och internkontrollplan för 2022 godkänns.              

Ärendet i sin helhet 

Riskanalys och internkontrollplan för år 2023 har upprättats.  

År 2023 påbörjas förarbetet inför valet till Europaparlamentet och detta har en 

inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa 

riskers sannolikhet och konsekvens. 

Utifrån ett förändrat samhällsklimat samt omvärld har flera risker kring 

cyberattacker, informationspåverkan samt förberedelser inför omval/extraval 

inkluderats. 

2020-02-24 antog Valnämnden regler och anvisningar för intern kontroll för 

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

Beslutsunderlag 

1. Internkontrollplan 2022 för Valnämnden 

2. Riskanalys för 2022 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Valnämnden                                  

 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

2. Kommunstyrelsen 

3. Inrapportering i Stratsys 

 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 

organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. 

 

Nämnden 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 

ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, 

samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 

verksamheten kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder 

som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

 

Valledaren  

Valledaren ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att 

konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla 

verksamhetsområden. Valledaren ska se till att en väsentlighets- och riskanalys 

upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för 

nämnden. Valledaren bevakar löpande att planen för intern kontroll följs. 

Valledaren ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, 

hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen är tillräcklig. Valledaren ska omgående informera nämnden och 

Stadsrevisionen om det hos Valnämndens kansli avslöjas misstanke om brott. 

 

Valledaren har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten 

bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 

rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och 

anvisningar samt nämndens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
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Valledaren ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den 

som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan. Valledaren bevakar 

löpande att planen för intern kontroll följs. Valledaren ska årligen rapportera till 

Valnämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 

Valnämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

 

Medarbetarna (i samband med valår) 

Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker 

och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till valledaren. 

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 

kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 

internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 

tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 

områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 

Att granska alla rutiner och system skulle ge en säker verksamhet men kräva 

mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna 

välja ut kontroller ska valledaren årligen göra en väsentlighets- och riskanalys.  

 

Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i 

måluppfyllelse. Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, 

ekonomiska eller politiska konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhet och 

väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 

 

Sannolikhet (risk)  Väsentlighet 

1. Osannolik   1. Försumbar 

2. Mindre sannolik  2. Lindrig 

3. Möjlig   3. Kännbar 

4. Sannolik   4. Allvarlig 

 

Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 (sannolikhet x väsentlighet) 

ska kontrollåtgärder vidtas. I vissa fall kan kontrollåtgärder vidtas även vid lägre 

sannolikhets- och väsentlighetsgrad. 

  

Intern kontrollplan 

Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 

antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser 

som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheten når 

sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller. Intern 

kontrollplan ska innehålla följande delar:  

- Process, det vill säga rutin eller system. 

- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa. 

- Kontrollmetod. 

- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 
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- Ansvaret för att följa upp kontrollmomentet. 

 

Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 

 

Rapportering till nämnden 

När valledarens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till 

nämnden, senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapporten ska 

sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser 

och föreslagna förbättringar. 

 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i Valnämnden till 

Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 



 

 
Riskanalys 2023 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan och riskanalys för år 2023. År 2023 genomförs 

inget val som Valnämnden känner till i dagsläget. Dock kommer verksamheten att arbeta med valet till Europaparlamentet då detta val genomförs i maj 

2024 och förarbetet pågår 1,5 år innan genomförandet. 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. 

Valnämnden fattar beslut om regler och anvisningar för intern kontroll efter den nya mandatperioden och därmed nämndens första sammanträde år 2023. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Valnämndens ledamöter och ersättare kommer vara delaktiga och ta fram riskanalys inför år 2023 via en workshop på nämndens sammanträde den 16 

juni 2022. Valnämndens kansli arbetar därefter fram ett underlag med förslag till riskanalys för nämnden att besluta om. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 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. 

12 Ja Materialet förvaras brandsäkert men 
kan förekomma incidenter om man 
vill påverka valet och ta valmaterial. 
Materialet förvaras i flera lokaler. 

 

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. 

6 Nej   

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. 

3 Nej   

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar 
delegation för. 

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

Diarium      

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. 

3 Nej   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

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

6 Nej   

Rekrytering av 
personal 

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

8 Nej   

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   

Personal- och 
lönekontroller 

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

3 Nej   

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

12 Ja Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 
förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

Tidsbegränsad anställning. 
Beskrivning 
Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 
förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

Risk för felaktig hantering av personuppgifter 
Beskrivning 
Risk att Valnämnden bryter mot 

6 Nej   
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dataskyddsförordningen och får betala vite. 

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. 

12 Ja Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

Involverat säkerhetsavdelningen 
Beskrivning 
Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

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. 

3 Nej   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

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

8 Nej   

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

12 Ja Valnämnden har back-up lokaler 
samt pop-up tält i beredskap. 

 

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. 

12 Ja Valnämnden har tagit höjd för extra 
resurser från Valmyndigheten 
gällande valmaterial. 

Materialresurser 
 

Risk för stöld av röster. 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och  
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Beskrivning 
Risk för stöld och publicering av röster. 

röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

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

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

 

Risk för informationspåverkan 
Beskrivning 
Risk för informationspåverkan genom sociala medier. 

12 Ja Kommunikationsavdelningen är 
involverad och har bevakningar. 

 

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

8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
vallokaler är inte öppna och kommer 
inte vara val om inte folkomröstning 
eller omval/extraval utlyses. 

 

Risk för cyberattacker 
Beskrivning 
Risk för att valdatasystemet eller val.se inte fungerar 
eller åtkomst till systemen. 

16 Ja Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

Beredskap manuella åtgärder. 
Beskrivning 
Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

Risk för omval eller extraval 
Beskrivning 
Risk för omval eller extraval och krav på beredskap 
med projekttid 3 månader. 

12 Ja Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

Beredskap valprocesser. 
Beskrivning 
Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

8 Riskmatris 
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Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 20 18 17 14 3 

22 

19 16 15 9 8 6 21 
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  1 2 3 4 

  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) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras 
(1-3) Totalt: 22 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Upphandling 1 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Bisyssla 2 Risk för att rutinen för bisyssla inte 
efterlevs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Rekrytering av 
personal 

3 Risk för brister i rekryteringen 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

13 11 5 1 10 7 2 

12 

5 9 7 1 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

4 Risk för lågt intresse vid rekrytering 4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

5 Brister i valledning och valsamordning 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

6 Risk för påverkad verksamhet vid 
sjukdom på Valnämndens kansli 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har en tidsbegränsad 
anställning, valhandläggare för att 
förhindra sårbarhet vid sjukdom och 
semester. 

7 Risk för felaktig hantering av 
personuppgifter 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Risk att personal och förtroendevalda 
hotas och trakasseras 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden samarbetar med 
säkerhetsavdelningen och 
kommunikation och går utbildning 
inom detta område. 

Inventarier 9 Risk för att brand och stöld uppstår 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Materialet förvaras brandsäkert men 
kan förekomma incidenter om man 
vill påverka valet och ta valmaterial. 
Materialet förvaras i flera lokaler. 

Delegation 10 Risk att beslut fattas på fel nivå 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

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

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

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

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Diarium         

Projektledning 13 Risk för ineffektivitet på grund av 
bristande planering av framtida val 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Verksamhetskontr
oller 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Val 15 Risk för sabotage  mot röstningslokaler 
och vallokaler 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har back-up lokaler 
samt pop-up tält i beredskap. 

16 Risk för sabotage av valmaterial 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Valnämnden har tagit höjd för extra 
resurser från Valmyndigheten 
gällande valmaterial. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

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

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

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

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
röster kommer inte hanteras om inte 
folkomröstning eller omval/extraval 
utlyses. 

19 Risk för informationspåverkan 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Kommunikationsavdelningen är 
involverad och har bevakningar. 

20 Risk för påverkan vid politisk 
propaganda 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej År 2023 är en mellanvalsperiod och 
vallokaler är inte öppna och kommer 
inte vara val om inte folkomröstning 
eller omval/extraval utlyses. 

21 Risk för cyberattacker 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja Valdatasystemen från 
Valmyndigheten samt Borås Stads 
egna valdatasystem utsätts för 
cyberattacker. Beredskap med 
manuella listor för att motverka 
sårbarheter. 

22 Risk för omval eller extraval 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Förändrat samhällsklimat och 
minoritetsstyren medför högre risk 
och därmed beredskap för 
Valnämnden att verkställa ett val 
inom 3 månader. 

 



 

 
Intern kontrollplan 2023 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en intern kontrollplan för år 2023. Nämndens verksamhet består i att förbereda inför genomförandet av valet till 

Europaparlamentet våren 2024 under kontrollperioden. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

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

Motverka brand och att stöld förekommer Valmaterialet kontrolleras 
kontinuerligt så ingen 
vattenläcka eller brand 
uppstår samt larmade och 
låsta lokaler för att förhindra 
stölder. 

Varje 
månad 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för påverkad 
verksamhet vid 
sjukdom på 
Valnämndens 
kansli 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

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

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

Kontrollera att rutiner och 
manualer efterföljs vid 
ordinarie personals frånvaro 
samt att back-up i 
Valnämndens diarium och 
bemannade e-postbrevlådor 
och valtelefoner finns. 

Varje 
halvår 

Risk att personal 
och 
förtroendevalda 
hotas och 
trakasseras 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

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

Uppföljning av inkomna hot och trakasserier 
samt ha en dialog med berörd part i förhållande 
till etablerade policys och riktlinjer inom Borås 
Stad 

Undersök anmälningar med 
avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet 
(CKS) 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Val Risk för 
sabotage  mot 
röstningslokaler 
och vallokaler 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för sabotage av lokaler med 
valverksamhet under valet. 

Kontrollera så att röstningslokalerna samt 
vallokalerna inte saboteras eller utsätts för 
skada så inte röstmottagningen kan pågå. 

Ha god kontakt med polisen 
samt väktare och ha 
kontroller/ronder av samtliga 
röstningslokaler och 
vallokaler. Röstmottagarna 
måste vara välinsatta i att 
de ansvarar för ordningen i 
vallokalerna. När inget val 
genomförs ska lokalerna 
kontrolleras så dessa inte är 
i behov av renovering när 
valet sedan sker. 

Varje år 

Risk för sabotage 
av valmaterial 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

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

Förhindra sabotage av valmaterial. Kontrollera valmaterialet 
samt att det finns 
uppdaterade inventeringar 
inför kommande val samt 
komplettera beställningar 
vid behov. 

Varje 
kvartal 

Risk för 
informationspåverk
an 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för informationspåverkan genom sociala 
medier. 

Ha god uppmärksamhet på Borås Stads 
sociala medier angående falska nyheter om 
valet och genomförandet. 

Ha hjälp av 
kommunikationsavdelningen 
för att kontrollera eventuell 
spridning av falska nyheter. 

Varje 
månad 

Risk för 
cyberattacker 
 
Riskbedömning 
2023 
16 

Risk för att valdatasystemet eller val.se inte 
fungerar eller åtkomst till systemen. 

Kontrollera systemen samt webbsidor att dessa 
är nåbara. 

Kontrollera valdatasystemen 
samt webbsidor att dessa är 
nåbara. 
Se till att ha uppdaterade 
Excel-filer på röstmottagare, 
vallokaler och valdistrikt. 

Varje 
månad 

Risk för omval eller 
extraval 
 
Riskbedömning 
2023 
12 

Risk för omval eller extraval och krav på 
beredskap med projekttid 3 månader. 

Följa händelseutvecklingen, 
omvärldsbevakning. 

Valnämnden ska alltid vara 
förbereda på omval/extraval 
och under 
mellanvalsperioden ska 
valprocesser uppdateras 
samt inventeringar av 
valmaterial, vallokaler och 

Varje 
månad 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

röstmottagare göras. Inom 3 
månader ska Valnämnden 
kunna genomföra ett val. 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 

2022-06-16 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00048 2.1.1.0 
 

  

 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Valnämndens beslut 

Med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 

undantas Valnämndens utbildningsfilmer: 

- ”Tillgänglighet vid val” 

- ”Bemötande och aggressioner” 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Med anledning av Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 

får en video endast finnas tillgänglig i två veckor om den inte textas. 

Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det vill säga; Vid 

bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den 

offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser 

samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de 

uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

Valkansliet har tagit fram två utbildningsfilmer för utbildning som riktar sig till 

röstmottagare: ”Tillgänglighet vid val” samt ”Bemötande och aggressioner”.  

Valnämnden gör bedömningen att utbildningsfilmerna ska undantas lagkravet. 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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