
KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VALNÄMNDEN 2022-12-06 
 
        
Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Kristallen, Kiruna, kl. 10:00-11:20 
 
Beslutande: Se särskild närvaroförteckning  
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 Kristoffer Baas 
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Kommunledningskansliet 

Kristoffer Baas 

kristoffer.baas@kiruna.se 

KALLELSE 

Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-28 

 

  

 
  

 

Valnämnden 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 6 december 2022 
kl. 10:00 i Kommunstyrelsens sessionssal för att behandla 
följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2022-00538 119 

 

2.  Ekonomisk uppföljning val 2022 

Dnr 2022-01186 111 

Presentation vid 

sammanträdet 

3.  Uppföljning genomförande av val 2022 

Dnr 2022-00945 111 

Presentation vid 

sammanträdet 

4.  Anmälan av delegationsbeslut   

 
Thore Johansson 
ordförande 

Kristoffer Baas 
Kommunsekreterare 

 

137002 A, 2022-11-28
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§ 38     
 
 
Godkännande av dagordning 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att dagordningen godkänns 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______
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§ 39    2022-01186  111 
 
 
Ekonomisk uppföljning val 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att ekonomisk uppföljning för valnämnden per oktober 2022 läggs till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Valnämndens kommunala budgetram är 600 000 kr för år 2022. Därutöver tillkommer en statlig 
ersättning för administrering av förtidsröstningen i kommunen, som för valet år 2022 är på 658 975 kr. 
Detta ger valnämnden en total budget på 1 258 975 kr.  
 
2022-06-20 § 12 beslutade valnämnden att anta internbudget 2022. Beslutade budgetposter framgår av 
kolumnen Internbudget 2022 i tabell 1. I de olika posterna ovan ingår bland annat: 

• Personal: arvoden valnämnden, förlorad arbetsinkomst, lön timanställda, övertid, arvoden 
röstmottagare valdagen, traktamenten, bilersättning, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, 
försäkring och pensioner. 

• Lokal och anläggning: lokalhyror (vallokal, röstningslokal, utbildningar), hyra av 
transportmedel (helikopter).  

• Material och tjänster: kontorsmaterial, annonsering, översättningstjänster, 
förbrukningsmaterial, kostnader för låsbyte i centralarkivet.  

 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en ekonomisk uppföljning per oktober månad 2022. 
Resultatet framgår av kolumnen Utfall oktober 2022 i tabell 1. 
 
Tabell 1. Internbudget för valnämnden år 2022 samt valnämndens reella kostnader för genomförande av allmänna val år 2022 
per oktober 2022. 
 

 
Internbudget  
2022 (kr) 

Utfall oktober  
2022 (kr) 

Statsbidrag 658 975  
Valnämndens driftbudgetram 600 000  
   
Kostnader     
Personal  1 129 000  630 576, 61 

Lokal och anläggning  20 000  34 057,86  

Material och tjänster  110 000  106 630, 98  

Summa kostnader 1 259 000 771 265, 45  
 
Sammantaget har 771 265,45 kronor använts hittills för genomförande av allmänna val år 2022. 
 
Kvarvarande medel för valnämnden år 2022 är 487 709, 55 kronor. Samtliga kostnader för 
genomförande av allmänna val år 2022 har inte inkommit vid tidpunkten för denna skrivelse. 
Kvarvarande kostnader gäller personalkostnader för valsamordnare, arvoden och timersättning för 
röstmottagare, valnämndens arvoden för sammanträdet i december samt inköp av valadministrativt 
system och annan utrustning för genomförande av val.  
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§ 39, forts    2022-01186  111 
 
 
Kommunledningsförvaltningen avser att köpa in ett molnbaserat valadministrativt system. Den 
administration gällande valets genomförande som behövs är väldigt omfattande och har hittills 
hanterats manuellt i enskilda dokument samt genom att valadministrationen manuellt skickar ut all 
relevant information till berörda valarbetare. Detta tar mycket tid i anspråk, gör arbetet mer 
personbundet samt ökar risken för att information inte når fram.  
 
Ett valadministrativt system ska stödja Kiruna kommuns process för att genomföra val i faserna 
planera val, genomföra val samt slutföra val. Det användas för att hantera bemanning, utbildning, 
lokaler, material, utrustning, utskick till valarbetare samt övrig planering och genomförande av val på 
ett effektivt och säkert sätt. Det valadministrativa systemet ska verka som komplement till 
Valmyndighetens IT-stöd. Preliminär inköpskostnad (engångskostnad) för ett valadministrativt system 
är 55 000 SEK. System har därefter en månadskostnad utifrån om det var viloperiod (period mellan 
val) och valperiod.  
 
Ett valadministrativt system förenklar och kvalitetssäkrar administration och hantering i alla led för de 
som arbetar med valet. Det kan också minska graden av sårbarhet i valadministrationens organisation. 
Systemet ska kunna möjliggöra att aktuell information skickas ut till alla berörda valarbetare genom 
systemet och därigenom skapa bättre och säkrare kontaktvägar.  
 
Kommunledningsförvaltningen genomför för närvarande en utvärdering av valets genomförande år 
2022. Utifrån utvärderingen har kommunledningsförvaltningen identifierat att det sannolikt kan 
tillkomma kostnader till nästkommande valnämnds budget som inte ingår i nuvarande budget. 
Exempel på sådana kostnader är upphandling av extern aktör för daglig transport av förtidsröster, 
driftskostnader för valadministrativt system samt ökade personalkostnader för valadministrationens 
och röstmottagarorganisationens bemanning. Syftet med dessa åtgärder är att förbättra och 
kvalitetssäkra genomförandet av val i Kiruna kommun. 
 
Johanna Waara, kommunledningsförvaltningen föredrar i rubricerat ärende. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att ekonomisk uppföljning för valnämnden per oktober 2022 läggs till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att bifalla kommunledningsförvaltningens förslag 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______
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§ 40    2022-00945  111 
 
 
Uppföljning genomförande av val 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över en modell för arvodesersättningen 

då den anses låg 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över om kommunanställda kan ta ut 

ersättning i annan form, det kan till exempel vara i semesterdagar 
 
att återkoppling behöver ske till valnämnden i god tid inför EP-valet 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Johanna Waara, kommunledningsförvaltningen föredrar i rubricerat ärende 
 
Hantering av ärendet 
 
Valnämnden beslutar 2022-10-03, § 37 att kommunledningsförvaltningen sammanställer inkomna 
synpunkter 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över en modell för arvodesersättningen 

då den anses låg 
 
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över om kommunanställda kan ta ut 

ersättning i annan form, det kan till exempel vara i semesterdagar 
 
att återkoppling behöver ske till valnämnden i god tid inför EP-valet 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 41 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att  lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Följande delegationsbeslut avser punkt 7.3 Besluta om justering av 
röstmottagarorganisation i vallokaler 
 

Dnr Beskrivning 

22-00781 Förordnande av röstmottagare till vallokal på valdagen 

 
Följande delegationsbeslut avser punkt 7.4 Rätt att utse ambulerande röstmottagare 
 

Dnr Beskrivning 

22-00782 Förordnande av ambulerande röstmottagare under perioden 2022-08-24-2022-09-11 

 
Följande delegationsbeslut avser punkt 7.7 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 

Dnr Beskrivning 

22-00958 Svar på skrivelsetill röstmottagare i valdistrikt Kiruna Nordost 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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