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Verksamhetsplan 2022 Valnämnden 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar verksamhetsplanen enligt Kommunledningskontorets 

förslag. 

Sammanfattning 

Den 9 juni 2021 beslutade Kommunfullmäktige om kommunens budget för år 

2022 (KS 21/0008), vilken bestämmer den ekonomiska ramen för styrelse och 

nämnder. Valnämnden har av Kommunfullmäktige fått en ram på 1 000 000 

kronor för 2022. Nämnden ska även sätta nämndspecifika nämndmål med 

mätbara indikatorer för att kunna mäta om man klarar måluppfyllelsen efter 

genomfört val. 

Utöver den av Kommunfullmäktige angivna budgeten har kommunen rätt till 

statsbidrag enligt förordning (2021:1313) för kommunernas medverkan vid 

2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige enligt följande: 

1 §  För sin medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och 

kommunfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med 

1. 30 000 kronor per kommun, och 

2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala 

antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat 

efter en fingerad valdag den 1 mars 2022, multiplicerat med 

285 200 000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt 

krontal. 

Valmyndigheten ska besluta om statsbidraget och betala ut bidraget till 

kommunerna senast den 29 april 2022. 

Kommunledningskontoret har utifrån Kommunmäktiges beslut och 

statsbidraget gjort ett förslag till verksamhetsplan för 2022 med tillhörande mål 
för valnämnden.  

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 januari 2022 

 Verksamhetsplan 2022 Valnämnden 
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Barnperspektiv 

Valnämndens planering och förberedande arbete inför valet är av avgörande 

betydelse för att trygga, säkra och tillgängliga val ska kunna genomföras. Att 

arbeta för att säkra de demokratiska processerna är till gagn för samtliga 

medborgare i kommunen.  

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Sara Lauri 

 

Kanslichef  

  

 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2022 Valnämnden 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Valnämndens fullgör kommunens uppgifter att på lokal nivå ansvara för att 
organisera, samordna och genomföra allmänna val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige, val till Europaparlament samt genomföra eventuella extra- 
och omval och folkomröstningar.   

Valnämndens uppdrag regleras i vallagen, kommunallagen samt lagen om 
kommunala folkomröstningar eller liknande förfaranden. 
 
Valkansliet, som är en del av Kommunledningskontoret, är den förvaltning 
som svarar mot Valnämnden och ska arbeta med att praktiskt genomföra valet 
och valarbetet. Valkansliet består av drygt 4 medarbetare och leds utav en 
kanslichef. Under valåret, från januari fram till och med september har 
Valkansliet anställt en projektledare för valet på heltid och en valkoordinator 
på halvtid. 

2 Verksamhetsåret 2022 
Valnämndens arbete under verksamhetsåret är inriktat på att genomföra de 
allmänna valen till Riksdag, kommun- och regionfullmäktige som infaller den 
11 september 2022. 

För att leverera rätt kvalitet och nå rätt resultat vid genomförande av val 
bedrivs verksamheten utifrån rådande lagstiftning med målet att genomföra 
trygga, säkra och tillgängliga val för alla. Antalet röstberättigade invånare i 
kommunen har ökat sedan 2018 och 2019 års val vilket har lett till att två nya 
valdistrikt inrättats samt en justering av gränsdragningen mellan två befintliga 
distrikt gjorts för att bland annat verka för ökad säkerhet och tillgänglighet. 

Den nya lagstiftningen med avskärmade valsedelsställ som tillämpades för 
första gången vid Europaparlamentsvalet 2019 ska nu för första gången 
tillämpas i ett val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 
Avskärmningarna som användes vid Europaparlamentsvalet fungerade 
tillfredsställande men det kommer bli en större utmaning att ordna 
avskärmningar och logistik i lokalerna inför valet 2022 då antalet valsedlar är 
fler och mer utrymme behövs. En av de största utmaningarna blir därför att 
hitta lämpliga vallokaler och framför allt lokaler för förtidsröstning till valet 
2022. 

En annan stor utmaning inför kommande val är pandemin. Det är svårt att på 
förhand veta exakt vilka anpassningar som kommer att krävas, mycket beror på 
smittläge och vilka rekommendationer samt restriktioner som kommer att gälla. 
Några anpassningar som kan att göras oavsett smittläge är att överrekrytera 
röstmottagare eftersom pandemin kan leda till betydligt fler avhopp vid 
förtidsröstningen och på valdagen. Långa köer och trängsel i vallokalerna på 
valdagen kan undvikas om fler väljare förtidsröstar. Genom generösa 
öppettider på lämpliga förtidsröstningslokaler på platser där människor rör sig 
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samt erbjuda ambulerande förtidsröstning till särskilda målgrupper möjliggörs 
förtidsröstning för fler kommuninvånare.  

En återkommande utmaning i genomförandet av kommande val är den 
utveckling som har skett i samhället kring yttre påverkan från främmande 
makt, individer och grupperingar som på olika sätt vill skapa misstroende för 
valarbetet eller fysiskt angripa vallokaler och valarbetare. Detta har bidragit till 
att det inför och under val råder ökad risk för påverkansoperationer och behov 
finns av mer omfattande säkerhetsplaneringar samt säkerhetsåtgärder för att 
säkerställa att val kan genomföras på ett rättssäkert och tryggt sätt för både 
väljare och röstmottagare. Med utgång i det blir det ännu viktigare att 
medborgarna har förtroende för valprocessen och att situationer förebyggs som 
kan skapa misstro hos allmänheten. 

För att minska risken för yttre påverkan på valarbetet kommer Valkansliet 
samarbeta med Trygghets- och säkerhetsavdelningen samt 
Kommunikationsavdelningen för att identifiera eventuella hotbilder och arbeta 
i förebyggande syfte för att öka säkerheten. Den fysiska hotbilden kan 
avhjälpas genom att väktare finns tillgängliga under både förtidsröstningen och 
under själva valdagen.  

3 Prioriterade områden med mål och 
indikatorer 

3.1 Nämndmål 
Genomföra val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige, genom 
tillgänglighet möjliggöra för ett högt valdeltagande, verka som stöd samt arbeta 
för säkerhet för demokratin i Sverige. 

Vid och inför valen 2022 ska Valnämnden prioritera: 

 Förberedelser och genomförande av val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige i 16 valdistrikt 

 Förberedelse och genomförande av förtidsröstning till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige i minst två förtidsröstningslokaler 
varav en även har ambulerande röstmottagare 

 Stöd och kanslifunktion till valdistrikten och kontroll av inlämnat 
material 

3.2 Indikator 
Valet ska genomföras utan tekniska och juridiska felaktigheter och det 
inrapporterade preliminära resultatet ska vara korrekt. 

4 Ekonomi 
Den 9 juni 2021 beslutade Kommunfullmäktige om kommunens budget för år 
2022 (KS 21/0008), där bestäms den ekonomiska ramen för styrelse och 
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Principer för rekrytering inför riksdag, region- 
och kommunfullmäktige valet 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden antar Principer för rekrytering inför riksdag, region- och 

kommunfullmäktige valet 2022.   

Sammanfattning 

Att genomföra ett val ställer extra krav på god administration och samordning. 

Den lokala valmyndigheten (Valnämnden) i varje kommun är bland annat 

ansvarig för att rekrytera röstmottagare inför valdagen och förtidsröstningen. I 

samband med detta bör principer för hur rekryteringen ska gå till antas. 

Principerna bör användas som en utgångspunkt och ett stöd vid rekryteringen. 

Beslutsunderlag 

 Valkansliets tjänsteskrivelse den 28 april 2021 

Ärendet 

Att genomföra ett val ställer extra krav på god administration och samordning. 

Den lokala valmyndigheten (Valnämnden) i varje kommun är bland annat 

ansvarig för att rekrytera röstmottagare inför valdagen och förtidsröstningen. I 

samband med detta bör principer för hur rekryteringen ska gå till antas. 

Principerna bör användas som en utgångspunkt och ett stöd vid rekryteringen. 

Vilka kan inte rekryteras? 

En befogad gräns är att en person som kandiderar på lista inte ska fungera som 

röstmottagare. Ej heller den person som starkt kan förknippas med ett enskilt 

parti. Det är heller inte möjligt att arbeta som röstmottagare om man är under 

18 år.  

Familjer 

Vad gäller antalet familjemedlemmar som ingår i samma valdistrikt föreslår 

Valkansliet att högst två röstmottagare från samma familj får tjänstgöra i 

samma distrikt samt att två medlemmar från samma familj inte bör tjänstgöra 

som ordförande och vice ordförande i samma valdistrikt. Detta för att 

ytterligare stärka förtroendet för valförfarandet.  
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Säkerhet 

Allmänna val kan vara måltavla för hot och sabotage på flera sätt det kan 

handla om allt från aktörer som vill undergräva förtroendet för demokratin till 

de som vill manipulera eller stoppa folkviljan. För att demokrati ska fungera 

måste det gå att praktiskt genomföra de allmänna valen och medborgarna 

måste också ha förtroende för att resultaten speglar väljarnas vilja.  

Under senare år har hotbilden mot allmänna val ökat och det har även skett ett 

antal incidenter runt om i landet bland annat sabotage och angrepp på 

vallokaler, stulna valsedlar och förkryssade valsedlar. Utvecklingen medför att 

det finns ett ökat behov av att arbeta med valsäkerhet. Som ett led i detta bör 

det övervägas om det finns ett behov att lämplighetspröva de personer som 

erbjuds tjänstgöra som ordförande samt vice ordförande genom att be dem 

inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret.   

 

Valkansliet föreslår att principerna även kompletteras med eftersträvansvärda 

egenskaper för arbete som röstmottagare, samt att röstmottagarna speglar 

befolkningen i samhället i stort. 

 

Rekrytering av röstmottagare 

 Samtliga valdistrikt bemannas med en ordförande, en vice ordförande 

samt minst 8 röstmottagare. Ordförande och/eller vice ordförande samt 

minst 4 röstmottagare ska vara på plats i vallokalen samtidigt. En lista 

med ett antal reserver upprättas för att täcka upp om så skulle behövas. 

 Förtidsröstningen bemannas med minst 4 röstmottagare, då minst två 

måste finnas i lokalen hela tiden.  

 Till en av förtidsröstningslokalerna kopplas 4 röstmottagare som 

ambulerande röstmottagare (tjänstepersoner). Vid röstning ska alltid två 

ambulerande röstmottagare närvara för att säkerställa den demokratiska 

rättssäkerheten.  

 Vid rekrytering av röstmottagare eftersträvas egenskaper som god 

administrativ förmåga, god servicekänsla samt noggrannhet och 

effektivitet. Flerspråkighet är önskvärt men inget krav. Det är vid 

rekryteringen även viktigt att ha i åtanke att rösträkningen kan dra ut på 

tiden valnatten.  

 Vid rekryteringen är det önskvärt att eftersträva: 

- Spridd åldersspridning bland röstmottagarna 

- Spridd könsfördelning bland röstmottagarna 

- Varierande etnisk bakgrund bland röstmottagarna 
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 En förtroendevald som förekommer på en valsedel får inte arbeta som 

röstmottagare. 

 En person som starkt förknippas med ett parti får inte arbeta som 

röstmottagare. 

 Högst två röstmottagare från samma familj får tjänstgöra i ett och 

samma distrikt. Två personer från samma familj ska inte tjänstgöra som 

ordförande respektive vice ordförande i samma valdistrikt.  

 Samtliga röstmottagare ska i samband med valen genomgå en 

utbildning som Valkansliet anordnar. 

 Endast den person som genomgått Valkansliets obligatoriska utbildning 

kan rekryteras till uppdrag som valförrättare.  

 Ordförande och vice ordförande kan komma behöva inkomma med 

utdrag ur belastningsregistret innan beslut om uppdrag kan tas av 

Valnämnden. 

 

Barnperspektiv 

Principerna för rekrytering syftar till att säkerställa att röstmottagarna 

medverkar till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt vilket 

ger positiva konsekvenser för demokratin. Ett samhälle med starka och goda 

demokratiska processer måste anses vara till gagn för samtliga medborgare, 

såväl vuxna som barn och unga. 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Sara Lauri  

Kanslichef  
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Fastställande av tid och plats för Valnämndens 
preliminära rösträkning vid val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att Valnämndens preliminära rösträkning vid val till 

riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 ska genomföras onsdagen den 

14 september 2022 klockan 9:00 på Stora Scen i Kulturhuset. 

Sammanfattning 

Valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige avslutas för kommunens del 

i enlighet med 12 kap. i vallagen (2005:837) med att valdistriktens förtidsröster 

som inte hann fram till vallokalerna under valdagen, brevröster samt röster från 

ambassader behandlas av Valnämnden onsdagen efter valet. Även förtidsröster 

som röstmottagarna har underkänt i vallokalen granskas igen, och en förtidsröst 

som tidigare har underkänts kan godkännas av Valnämnden. Denna rösträkning 

kallas för valnämndens preliminära rösträkning, tidigare benämnd 

onsdagsräkningen, och den är offentlig. Därför ska valnämnden fastställa och 

kungöra tid och plats för onsdagsräkningen. 

Vid den preliminära rösträkningen tjänstgör Valnämndens presidium biträdda 

av kansliet och eventuella ytterligare ledamöter i valnämnden och/eller 

tjänstemän utifrån behov. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2022 

Barnperspektiv 

Det är centralt att den demokratiska processen, med allmänna val till riksdag, 

kommun och region, fungerar väl för alla medborgare, både vuxna och barn. 

En fungerande demokrati med fria, transparenta val till beslutande församlingar 

har positiva effekter för hela samhället och bidrar till en friare uppväxt för barn 

och unga. 
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Kommunledningskontoret 

 

Sara Lauri 

Kanslichef 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige  
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Beslut om att utse dataskyddsombud 

Förslag till beslut 

Valnämnden utser  till dataskyddsombud för Valnämnden i 

Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Upplands-Bro kommun har haft ett 

gemensamt dataskyddsombud sedan den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 
trädde i kraft. Dataskyddsombud har varit Katarina Ekroth som innehaft rollen 

och samtidigt varit kommunjurist. Sedan 18 augusti 2021 är Katarina 
enhetschef för juridikenheten och således arbetsgivarrepresentant varför det 
inte längre är lämpligt att hon innehar rollen som dataskyddsombud.  

Kansliavdelningen har verkat för en lösning på vem som skulle kunna ta över 
som dataskyddsombud och har ingått ett samarbete med kommunerna Järfälla 

och Sollentuna om att ha ett gemensamt dataskyddsombud med placering i 
Järfälla. På detta sätt kommer Upplands-Bro kommun få ett dataskyddsombud 
som inte har flera olika roller i kommunen och som därför kommer kunna 

bedriva arbetet som dataskyddsombud mer effektivt. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder måste formellt utse ett nytt 

dataskyddsombud. Övriga nämnder i kommunen har genom delegationsbeslut 

utsett  till dataskyddsombud. På grund av att det saknas en 

punkt om att utse datasskyddsombud i Valnämndens delegationsordning 

behöver beslut om att utse dataskyddsombud fattas av Valnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 18 januari 2021 

Barnperspektiv 

Personuppgifter om barn anses särskilt skyddsvärda i dataskyddsförordningen 

eftersom barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig 
uppgifter och att förstå vilken rätt till skydd för sina uppgifter som de har. 

Beslutet att utse ett nytt dataskyddsombud har ingen påverkan på barn och 
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ungas livsmiljö, men kan ha positiva konsekvenser genom att arbetet med att 

skydda barns och ungas personliga integritet kan bedrivas mer effektivt.  

 

Kommunledningskontoret 

 

Sara Lauri 

 

Kanslichef  

  

 

 




