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§ 1 Verksamhetsplan 2022 Valnämnden 
 Dnr VN 22/0002 

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 

Förslag till beslut 
Valnämnden antar verksamhetsplanen enligt Kommunledningskontorets 
förslag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Karl-Erik Lindholm (KD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 
finner att Valnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 2 Principer för rekrytering inför riksdag, 
region- och kommunfullmäktige valet 
2022 

 Dnr VN 21/0004 

Beslut 
Valnämnden antar Principer för rekrytering inför riksdag, region- och 
kommunfullmäktige valet 2022 med ändringen att den sista principen får 
följande lydelse: 

”Ordförande och vice ordförande ska inkomma med utdrag ur 
belastningsregistret innan beslut om uppdrag kan tas av Valnämnden.” 

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 

Förslag till beslut 
Valnämnden antar Principer för rekrytering inför riksdag, region- och 
kommunfullmäktige valet 2022.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Borg (M) yrkar på att följande formulering i de föreslagna principerna för 
rekrytering: 

”Ordförande och vice ordförande kan komma behöva inkomma med utdrag ur 
belastningsregistret innan beslut om uppdrag kan tas av Valnämnden.” 

ändras till följande: 

”Ordförande och vice ordförande ska inkomma med utdrag ur 
belastningsregistret innan beslut om uppdrag kan tas av Valnämnden.” 
 

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till Kjell Borgs (M) ändringsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt ett ändringsyrkande. 

Ordföranden frågar om Valnämnden kan besluta enligt kontorets förslag till 
beslut och finner bifall. 

Ordföranden frågar sedan om Valnämnden kan besluta enligt Kjell Borgs (M) 
ändringsyrkande och finner bifall. 

Ordföranden konstaterar därmed att Valnämnden har beslutat enligt kontorets 
förslag till beslut med Kjell Borgs (M) ändring. 
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§ 3 Fastställande av tid och plats för 
Valnämndens preliminära rösträkning 
vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

 Dnr VN 22/0003 

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 

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. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 
finner att Valnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige  
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§ 4 Beslut om att utse dataskyddsombud 
 Dnr VN 22/0005 

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 

Förslag till beslut 
Valnämnden utser  till dataskyddsombud för Valnämnden i 
Upplands-Bro kommun. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 
finner att Valnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 5 Rapporter 
   

Temaärende – presentation av Valkansliet  

Hillevi Montor, projektledare för val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige, presenterade valkansliets medarbetare för Valnämnden.  

 
 

Workshop om valsäkerhet hos Valmyndigheten  

Delar av valkansliet har deltagit i en workshop om valsäkerhet anordnad av 
Valmyndigheten. Syftet med workshopen var att öka kunskapen kring 
valsäkerhet samt arbetet med att skydda valet mot antagonistiska hot och 
angrepp.  

MSB och säkerhetspolisen bedömer att hoten mot allmänna val har ökat. En 
risk- och sårbarhetsanalys ska enligt lagar och förordningar genomföras av 
samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner. Genomförandet av 
allmänna val kan vara en del av kommunens övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys. Valkansliets arbete med risk- och sårbarhetsanalysen pågår. 

Valsäkerhet är ett brottsförebyggande arbete i och med att det är straffbart att 
hindra omröstningen, förvanska resultatet av omröstningen eller på något annat 
otillbörligt sätt inverka på omröstningen. Det är även brottsligt med tagande av 
otillbörlig förmån vid röstning samt brott mot rösthemligheten.  

Polisen deltog även under workshopen och beskrev hur de arbetar vid särskilda 
händelser så som vid val till riksdag, region och kommun. Polisens uppgift är 
att säkerställa grundläggande fri- och rättigheter och grundlagsskyddade 
rättigheter så som valet 2022 är högsta prioritet för polismyndigheten. Polisen 
handlägger även tillståndsansökningar. 

Till sist berättade Valmyndigheten om verksamhetsskydd, vilket tar sin 
utgångspunkt i det som är skyddsvärt i valprocessen. Valmyndigheten har tagit 
fram en metod och en handledning för att arbeta med verksamhetsskydd. 
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§ 6 Delegationsbeslut 
1. Beslut om dokumenthanteringsplan för valnämnden 

 Dnr VN 18/0001 
  

2. Ordförandebeslut om behörighet i Valid - Valmyndighetens valdatasystem 
 Dnr VN 22/0004 
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§ 7 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 149 - Ändring av valdistriktsindelning och 

valdistriktsnamn inför riksdag, region- och kommunfullmäktige valet 2022 
 Dnr KS 21/0481 

  

2. Beslut om valkretsar och valdistrikt i Upplands-Bro kommun, 201-70619-
2021 
 Dnr VN 21/0002 

  

 

 

 




