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Kommunledningskansliet 
Kristoffer Baas,  
kristoffer.baas@kiruna.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-05-20 
 

  

  

Valnämnden 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 30 maj 2022 kl. 
10:00 i Kommunstyrelsens sessionssal för att behandla 
följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 
Dnr 2022-00538 119 

 

2.  Information från valansvarig 
Dnr 2022-00576 111 

 

3.  Behörigheter i Valid 
Dnr 2022-00575 111 

 

4.  Fastställande av vallokaler samt öppettider 
Dnr 2022-00574 111 

 

5.  Fastställande av period för förtidsröstning i val 
till riksdag, region- och kommunfullmäktige 
2022 
Dnr 2022-00573 111 

 

6.  Fastställande av röstmottagarorganisation på 
valdagen 2022 
Dnr 2022-00577 111 

 

7.  Fastställande av riktlinjer för rekrytering av 
röstmottagare 

 

8.  Arvode för röstmottagare på valdagen 2022 
Dnr 2022-00572 111 

 

9.  Utnämning av nytt dataskyddsombud och 
entledigande av dataskyddsombud  
Dnr 2021-00464 940 

 

 



Kiruna kommun 
Datum 

2022-05-20 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Thore Johansson 
ordförande 

Kristoffer Baas 
Kommunsekreterare 

 

Utrymningsväg från kommunstyrelsens sessionssal  
Från kommunstyrelsens sessionssal finns två utrymningsvägar, den bakre dörren 
leder in i personalmatsalen. Från plan 4 är närmaste trapphus E. Går man ner för 
stora trappan kommer man till trapphus B, C och D som finns i yttercirkeln. 
Återsamling vid besöks-parkeringen. 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 1     
 
 
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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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
 
§ 2    2022-00576  111 
 
 
Information från valansvarig 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Johanna Waara, kommunledningsförvaltningen föredrar i rubricerat ärenden, av informationen 
framgår bland annat nyheter inför valet 2022,  
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 3    2022-00575  111 
 
 
Behörigheter i Valid 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att följande personer ges behörighet som behörighetsadministratör samt inskrivare kommun i 

Valmyndighetens IT-system Valid:  
- Johanna Waara, valansvarig 
- Kaija Lehtomäki, valsamordnare  
- Kristoffer Baas, kommunsekreterare 

 
att  ge ordförande i uppdrag att underteckna blanketter för begäran av behörigheter 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
Inför det allmänna valet 2022 har Valmyndigheten bytt IT-system till ett system vid namn Valid. Valid 
används för att beställa valmaterial, registrera val- och röstningslokaler, skriva ut röstkort med mera. 
Beroende på behörighet kan en användare få tillgång till olika delar av systemet. Behörighetsrollen 
anger vad användaren kan göra.  
 
Valadministrationen behöver ha personer med behörighet som behörighetsadministratör (BAD) och 
inskrivare kommun. Det är valnämnden som beslutar vilka som ska vara behörighetsadministratör och 
inskrivare kommun. Behörighetsadministratörer kan sedan utse användare av system, till exempel för 
utskrift av dublettröstkort i röstningslokaler eller registrering av förtidsröster. 
 
Länsstyrelsen ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer och 
inskrivare hos kommunen. Blanketter för begäran av behörigheter skickas till Länsstyrelsen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att följande personer ges behörighet som behörighetsadministratör samt inskrivare kommun i 

Valmyndighetens IT-system Valid:  
- Johanna Waara, valansvarig 
- Kaija Lehtomäki, valsamordnare  
- Kristoffer Baas, kommunsekreterare 

 
att  ge ordförande i uppdrag att underteckna blanketter för begäran av behörigheter 
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§ 3, forts    2022-00575  111 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 4    2022-00574  111 
 
 
Fastställande av vallokaler samt öppettider 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att vallokaler vid 2022 års val i Kiruna kommun fastställs enligt tabell 1 under förutsättning 

att de blir bekräftade och uppfyller kraven på tillgänglighet 
 
att vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00-20.00 på valdagen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår I 
varje valdistrikt ska finnas en vallokal som valnämnden fastställer och där rösterna från de 
röstberättigade i distriktet sammanräknas efter vallokalens stängning. Valnämnden i varje kommun 
bestämmer vilken lokal som är mest lämpad att vara vallokal för respektive valdistrikt på valdagen. 
Inför varje val bör en översyn av vallokalerna göras utifrån rådande eller ändrade omständigheter. 
 
Enligt 4 kap. 20 § vallagen ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 
som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda 
möjligheter att rösta. Vallokalen ska vara tydligt avgränsad och i övrigt lämpad för ändamålet så att 
väljare inte hindras eller störs under röstningen. En vallokal ska inte ha anknytning till viss politisk 
sammanslutning och bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 
företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen (4 kap. 20 § vallagen). 
Inför valet 2022 har valdistrikten i Kiruna ändrats från 15 stycken till 13 stycken, några valdistrikt har 
därmed slagits samman utifrån förändringar i antal röstberättigade (beslut i valnämnden 2021-09-21 
§1). 
 
I kommunledningsförvaltningens förslag förslås till stor del att samma vallokaler som användes under 
valen 2018 och 2019 används. Bolagsskolan går inte längre att använda som vallokal på grund av 
sprickbildning, för valdistriktet Bolaget-Triangeln föreslås i första hand Triangelskolan som vallokal.  
Valadministrationen kommer att ha sitt valkansli i Kristallen under förtidsröstningen, på valdagen och 
därefter. 
 
Kommunledningsförvaltningen har påbörjat en översyn av de val- och röstningslokaler som användes 
vid valen 2018 och 2019. De tänkta lokalerna ska besökas av valadministrationen, som använder sig av 
Myndigheten för delaktighets checklista för tillgängliga val för att undersöka varje lokals tillgänglighet. 
Översynen av vallokaler beräknas vara färdig i början av juni. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därmed att vallokaler används enligt tabell 1 under förutsättning att de blir bekräftade och uppfyller 
kraven på tillgänglighet. 
 
Kommunledningsförvaltningen kan inte se någon anledning att begära begränsade öppettiderna i 
vallokalerna, varmed alla vallokaler i Kiruna kommun föreslås vara öppna mellan kl. 08.00-20.00 i 
enlighet med 4 kap 21 § vallagen utan begränsningar.  
 
Utöver vallokalerna förslås även fyra röstningslokaler att vara öppna under valdagen på samma sätt 
som under valen år 2018 och år 2019. Röstningslokaler kommer att finnas i Karesuando, Kuttainen, 
Svappavaara och på stadshuset Kristallen. 
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§ 4, forts    2022-00574  111 
 
 
Valnämnden bör ha beslutat om röstmottagningsställen och meddelat dessa till den centrala 
valmyndigheten senast 15 juni 2022. 
 
Tabell 1. Förslag till vallokaler i Kiruna kommun vid valen 2022  

Gråmarkerade är nya valdistrikt eller ny vallokal för valdistriktet. 

 Valdistrikt 2022 Förslag vallokal 2022 Kommentar 

1 Kiruna Centrum Centralskolan  Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

2 Högalid och Sandstensberget Högalidskolan Nytt valdistrikt 

3 Övre Norrmalm + Järnvägen Samegården Nytt valdistrikt 

4 Kiruna nordost Övre Soppero skola Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

5 
Bolaget-Triangeln Triangelskolan 

Ny vallokal för distriktet jämfört med år 2018, 

då Bolagsskolan inte är tillgänglig att använda. 

7 Östermalm Thulegården Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

9 Lombolo västra Lombolo förskola Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

10 Jukkasjärvi Jukkasjärvi skola Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

11 Lombolo mellersta Kottens förskola Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

12 Kiruna sydost Vittangi skola Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

13 Luossavaara-Abisko Luossavaaraskolan Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

14 Tuolluvaara-Kurravaara Stadshuset Kristallen Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

15 Lombolo östra-Nikkaluoktavägen Nya Raketskolan Vallokal har tidigare använts för valdistriktet 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att vallokaler vid 2022 års val i Kiruna kommun fastställs enligt tabell 1 under förutsättning 

att de blir bekräftade och uppfyller kraven på tillgänglighet 
 
att vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00-20.00 på valdagen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 5    2022-00573  111 
 
 
Fastställande av period för förtidsröstning i val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att anta förslag till allmän förtidsröstning för perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
det förutom röstning i vallokal på valdagen ska förtidsröstning erbjudas i kommunen. Enligt 10 kap. 2 § 
vallagen får röstmottagningen påbörjas tidigast den artonde dagen före valdagen i de röstningslokaler 
som en kommun har anordnat för ordinarie val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 
Röstmottagningen får därefter pågå fram till och med valdagen i de röstningslokaler som en kommun 
har anordnat.  
 
Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. I varje 
kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under perioden för 
förtidsröstning (4 kap. 24 § vallagen). På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara 
öppen för röstmottagning mellan klockan 8.00 och 20.00 (4 kap. 24 § vallagen). 
 
Valdeltagandet vid 2018 års val för Kiruna kommun var 85,82 % i valet till riksdag, 83,12 % i valet till 
regionfullmäktige och 83,29 % i valet till kommunfullmäktige. Antal förtidsröster uppgick till 10 085 
röster. Cirka 18 000 personer i Kiruna kommun var röstberättigade vid allmänna valet 2018. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förtidsröstning utförs i ungefär samma omfattning som vid 
senaste allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2018. Vissa mindre ändringar har 
dock gjorts. Möjlighet till förtidsröstning i stadshuset Kristallen under två söndagar, 2022-08-28 samt 
2022-09-04, har lagts till (förutom valdagen) för att möta vallagens krav på öppettider. 
 
Tabell 1. Preliminära platser för förtidsröstning i röstningslokal 

Plats  Preliminärt antal tillfällen under perioden för 

förtidsröstning 

Abisko 1 

Hjalmar Lundbohmsskolan 1 

Karesuando 9  

Kattuvuoma 1 

Kebnekaise fjällstation  1 

Kuttainen 2 

Malmfältens folkhögskola 1 

Stadshuset Kristallen Samtliga dagar under perioden för förtidsröstning  

Svappavaara 2 

Vittangi 4 

Vuosko 1 

Övre Soppero 1 
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§ 5, forts    2022-00573  111 
 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att förtidsröstning på bokbussen erbjuds under allmänna 
valet 2022. Dagar och tider kommer att kunna fastställas i tid för att annonsera om detta.  
Röstmottagning på vård- och omsorgsboenden kommer även att genomföras och betraktas som en del 
av förtidsröstningen men med begränsat tillträde för den breda allmänheten. 
 
2019-08-22 §20 beslutade valnämnden att ge kommunkontoret till nästkommande val får se över 
förtidsröstningslokalerna som även kan placeras på stora Coop och liknande inrättningar. 
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att valdeltagandet vid allmänna val i Kiruna 
kommun är högt och föreslår att detta istället undersöks inför nästkommande val till 
Europaparlamentet då valdeltagandet i valet till Europaparlamentet år 20,19 låg på 42,23 % för Kiruna 
kommun. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att anta förslag till allmän förtidsröstning för perioden 2022-08-24 till och med 2022-09-11 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Ordföranden ställer eget förslag och x yrkande under proposition och finner därvid att valnämnden 
beslutar i enlighet med eget förslag 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 6    2022-00573  111 
 
 
Fastställande av röstmottagarorganisation på valdagen 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att bemanning röstmottagare i val- och röstningslokaler på valdagen 2022 fastställs enligt 

tabell 1 
 
att röstmottagarpoolen vid behov tas i tjänst för att förstärka vallokalerna vid rösträkningen 

på valnatten 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
det enligt vallagen ska utses minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt. Av dessa fyra ska en utses till 
ordförande och en till ersättare för ordföranden (3 kap. 4 § vallagen). 3 kap. 6 § vallagen anger att det 
på varje röstmottagningsställe ska finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen 
ska kunna genomföras. I en vallokal på valdagen ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande och 
en av dessa ska vara ordförande eller ersättare för ordförande. 
 
Det är valnämnden som beslutar hur röstmottagarorganisationen på valdagen ska se ut. I Kiruna 
kommun har det varit brukligt att det finns minst 6 personer förordnade som röstmottagare för ett 
valdistrikt. I Kiruna kommun finns 13 valdistrikt och antalet vallokaler är detsamma som antalet 
valdistrikt. 2017-09-22 § 2 beslutade valnämnden att anta ny modell för röstmottagarorganisation för 
Kiruna kommun vilket innebär att röstmottagare rekryteras från allmänheten. 
 
Valnämnden kan besluta att det också ska finnas öppna röstningslokaler på valdagen och omfattningen 
på bemanning av röstmottagare i röstningslokalerna på valdagen. Vid valen år 2018 och år 2019 har det 
funnits fyra röstningslokaler som också varit öppna på valdagen, varav tre i den östra kommundelen 
(Karesuando, Kuttainen, Svappavaara) och en i Kiruna tätort. 
 
Tabell 1. Bemanning röstmottagare i val- och röstningslokaler på valdagen 2022 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att bemanningen av röstmottagare i val- och röstningslokalerna på valdagen justeras 
efter förändring av antal valdistrikt enligt nedan:  
 
13 vallokaler á 6 personer 78 personer 

3 röstningslokaler á 4 personer  

(östra kommundelarna) 

12 personer  

1 röstningslokal á 6 personer (Kristallen) 6 personer  

Röstmottagarpool 10 personer  

Ambulerande röstmottagare på valdagen (östra 

kommundelarna) 

4 personer  

Röstmottagare mottagning stadshuset på valnatten 6 personer  

TOTALT:  116 personer  

 
Vid behov kan personer i röstmottagarpoolen kallas in för tjänstgöring vid rösträkning i vallokalerna på 
valnatten.
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§ 6, forts    2022-00573  111 
 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att bemanning röstmottagare i val- och röstningslokaler på valdagen 2022 fastställs enligt 

tabell 1 
 
att röstmottagarpoolen vid behov tas i tjänst för att förstärka vallokalerna vid rösträkningen 

på valnatten. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 7    2022-00579  111 
 
 
Fastställande av riktlinjer för rekrytering av röstmottagare 
 
 
Valnämndens beslut 
 
att anta riktlinjer för rekrytering av röstmottagare 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-20 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
3 kap. 5 § vallagen fastslår att röstmottagare förordnas av valnämnden. Det är endast den som fått 
sådan utbildning som behövs för uppdraget som får förordnas som röstmottagare. Utöver krav på 
utbildning innehåller vallagen inga fler regler om vem som kan förordnas som röstmottagare.  
Valmyndigheten ger ut vägledande ställningstaganden som innehåller en redogörelse för myndighetens 
uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet och vägledande för 
valadministrationen. Syftet är att reda ut frågeställningar som uppstår när rättsläget uppfattas som 
oklart och att ge vägledning till valadministrationen. Valmyndigheten har gett ut ett vägledande 
ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare med flera 
(Dnr: VAL-158). 
 
I Valmyndighetens vägledande ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos 
röstmottagare och rösträknare med flera anger Valmyndigheten att genomförande av val ska präglas av 
objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets 
genomförande. Den som är förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar som 
rösträknare, kontrollant, registrerare m.m. utför sådant arbete som innehåller befogenheten att 
bestämma om rättigheter och skyldigheter. Sådan befogenhet innebär myndighetsutövning som ska 
utövas objektivt. Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet. 
 
Valmyndigheten bedömer vidare att valnämnden bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska 
beaktas vid såväl rekrytering som vid genomförande av val. Här bör även väljarnas förtroende för valets 
genomförande beaktas. Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör arbeta 
som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val 
kandidaturen avser. I riktlinjen bör valnämnden vidare beskriva hur objektiviteten ska säkerställas när 
funktionärer arbetar tillsammans och också har en relation till varandra. Vidare bör säkerställas att 
objektivitet kan upprätthållas vid själva rekryteringsförfarandet. Den som är ansvarig för att förordna 
röstmottagare och rösträknare ska själv vara objektiv och exempelvis undvika att hantera ansökan från 
anhörig. 
 
2017-09-22 § 2 beslutade valnämnden i Kiruna kommun att anta ny modell för 
röstmottagarorganisation för Kiruna kommun vilket innebär att röstmottagare rekryteras från 
allmänheten. Fram till dess bemannades röstmottagningsställen i Kiruna kommun av medlemmar från 
politiska partier, och med det också valbara personer. Det förekom inte några problem med anledning 
av detta. Vid valnämndens sammanträde 2018-05-22 § 9 beslutades att valbara personer på plats 1–10 i 
partiernas fullmäktigelista kan förordnas som röstmottagare, dock inte som ordförande eller vice 
ordförande i vallokal.  
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§ 7, forts    2022-00579  111 
 
 
För att säkerställa att Kiruna kommun har omhändertagit Valmyndighetens vägledande 
ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare med flera 
har kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för rekrytering av röstmottagare 
enligt bilaga 1.  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valbara personer på plats 1–10 i partiernas fullmäktigelista 
kan förordnas som röstmottagare, dock inte som ordförande eller vice ordförande i vallokal. Detta följer 
valnämndens beslut 2018-05-22 § 9. Då det inte tidigare förekommit problem med detta, och då 
kommunen behöver kunna rekrytera tillräckligt många röstmottagare för att vallokalerna ska vara 
lämpligt bemannade, bedömer kommunledningsförvaltningen att Valmyndighetens rekommendation 
är omhändertagen.  
Röstmottagare som arbetar tillsammans bör inte ha en nära relation till varandra. Med nära relation 
anses till exempel maka/make, sambo, förälder, barn, syskon eller annan närstående. 
Valadministrationen ansvarar för att i så hög utsträckning som möjligt placera röstmottagare som har 
en nära relation till varandra i olika vallokaler och röstningslokaler. I de fall detta inte är möjligt, 
exempelvis på grund av röstmottagningsställen med långa avstånd, ansvarar valadministrationen för 
att se till att röstmottagare som har en nära relation till varandra inte arbetar ensamma i 
röstningslokalen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att riktlinjer för rekrytering av röstmottagare fastslås enligt bilaga 1 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 8    2022-00572  111 
 
 
Arvode för röstmottagare på valdagen 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen av arvodesbelopp för röstmottagares arbete i val- och 

röstningslokaler på valdagen 2022 till handlingarna 
 
att  arvode ej utgår till personer i röstmottagarpoolen som inte är kontaktbara på valdagen 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-18 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 59 att införa en ny beräkningsmodell för arvodering av 
röstmottagare i val- och röstningslokal på valdagen. Det dåvarande kommunkontoret fick samtidigt i 
uppdrag att redovisa ersättningsbeloppen inför varje val. 
 
Arvodet beräknas med utgångpunkt i innevarande års inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet för år 
2022 är 71 000 kr. Ersättningsbeloppen ska avrundas till närmaste högre tiotal kronor. 
Ersättningsbelopp för år 2022 redovisas i tabell 1 och innebär är en ökning med 10 % jämfört med år 
2019. Arvodet är fast och knutet till de olika uppdragen i röstmottagarorganisationen på valdagen. 
Därutöver finns även ett fast utbildningsarvode för deltagande i obligatoriska utbildningar. Ersättning 
utgår ej till personer i röstmottagarpoolen som inte är kontaktbara på valdagen. 
 
Tabell 1. Redovisning av arvodesbelopp för röstmottagares arbete i val- och röstningslokaler på valdagen 

2022 

Funktion  % av 

inkomstbasbeloppet  

År 2022 

(kr) 

År 2019 (kr)  

Röstmottagare inkl. rösträkning 3 % 2 130  1 932 

Vice ordförande 4,5 % 3 200 2 898 

Ordförande 6 %  4 260  3 864 

Ansvarig röstmottagare i 

röstningslokal på valdagen 

4,5 % 3 200 2 898 

Pool och rösträkning 1 % 710  644 

Pool utan att bli inkallad 0,5 %  360 322 

Utbildning röstmottagare 0,5 % 360 322 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att lägga redovisningen av arvodesbelopp för röstmottagares arbete i val- och 

röstningslokaler på valdagen 2022 till handlingarna 
 
att  arvode ej utgår till personer i röstmottagarpoolen som inte är kontaktbara på valdagen 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 9    2021-00464  940 
 
 
Utnämning av nytt dataskyddsombud och entledigande av dataskyddsombud 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att entlediga Susan Sidér som dataskyddsombud för valnämnden 
 
att utse kommunjurist Peter Engström som dataskyddsombud för valnämnden 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-05-13 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
Dataskyddsförordningen (GDPR) reglerar att varje personuppgiftsansvarig ska utse dataskyddsombud 
som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av dataskyddsförordningen. För kommunens 
del gäller att varje nämnd är personuppgiftsansvarig för sin behandling av sina personuppgifter. 
Därmed ska samtliga nämnder utse ett dataskyddsombud.  
 
Den 25 maj 2018 utsågs Susan Sidér till dataskyddsombud för samtliga nämnder inom Kiruna kommun 
samt även för kommunens revisorer. 
 
Susan Sidér kommer att lämna sin anställning som jurist vid kommunledningskansliet och därmed 
även uppdraget som dataskyddsombud. Med anledning härav måste samtliga nämnder utse ett nytt 
dataskyddsombud.  
 
Den 16 augusti 2021 började Peter Engström sin anställning som kommunjurist i Kiruna kommun, han 
är utsedd till dataskyddsombud för övriga nämnder i kommunen och har ställt sig positiv till att även 
vara dataskyddsombud för valnämnden 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att entlediga Susan Sidér som dataskyddsombud för valnämnden 
 
att utse kommunjurist Peter Engström som dataskyddsombud för valnämnden 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
 


