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1 Sammanfattning 
Eftersom det är ett valår så har valnämndens arbete varit fokuserat på 
detta. Det har handlat om att sätta sig in i nyheter i lagstiftning när det 
gäller val. Det innebär bland annat att valnämnden behandlat en del av 
de vägledande ställningstagande som Valmyndigheten har fattat beslut 
om. 

Arbetet har fokuserat på att rekrytera och utbilda röstmottagare. Samt 
att se till att det finns tillgängliga val- och röstningslokaler i kommunen. 

Valnämndens ledamöter och ersättare har genomgått digital utbildning 
om hot och våld kring valet. Flertalet har dessutom genomgått den 
utbildning som röstmottagare får. 

Planen avseende den fortsatta personalplaneringen och målet att kunskap 
om valet och dess genomförande skulle finnas som en kvarvarande 
förtrogenhetskunskap i kommunstyrelsens förvaltning misslyckades på 
grund av sjukdom. 

Bemanningen har beroende på sjukdom i maj till juli varit otillräcklig. I 
augusti kunde en ersättare komma på plats. 

 

2 Viktiga och intressanta händelser för individ och samhälle 
Valnämnden har haft en målsättning att ge fler möjlighet att använda sin 
rätt att rösta genom att nämnden erbjudit förtidsröstning utökad tid för 
röstning samt i nya lokaler, två affärer. 

Behovet av stärkt skydd i samband med val ökar. Valmyndigheten har 
utbildat, kommit med råd och handledning till kommuner och 
länsstyrelser. Bland annat har de kommit med en handledning i 
verksamhetsskyddsanalys. Tjänstemän på kommunstyrelsekansliet har 
tillsammans med företrädare från avdelningarna säkerhet och 
kommunikation arbetat med en verksamhetsskyddsanalys för Mark. Den 
har resulterat i rutiner som ska stödja arbetet i kommande val. Arbetet 
med analysen och rutinerna kommer att resultera i en handbok för att 
genomföra val i kommunen. 

Under senare år har det förekommit fler och allvarligare incidenter och 
hot i samband med genomförandet av allmänna val. Valmyndigheten vill 
samla incidenter på ett mer strukturerat sätt än tidigare. 

Ett särskilt avsnitt om hot och våld med särskild inriktning på hur man 
kan förhindra och minska hoten om det ändå händer har ingått i 
utbildningen för röstmottagare. 

 

3 Verksamhet 

3.1 Uppföljning av grunduppdrag 

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög 
grad Delvis I låg grad Inte alls 

Val      

Inget val har genomförts under perioden 
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4 Måluppföljning 
Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks 
kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp. 

 

4.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska 
vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och 
leva 

Nämndens mål: Vallokaler ska vara tillgängliga för alla och politiskt och 
religiöst obundna. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Andel vallokaler som är politiskt och religiöst 
obundna 96% 96% 100% = 100%  

Andel vallokaler som är tillgängliga för alla 96% 96% 100% = 100%  

Valnämnden skiljer på bedömning avseende vallokaler och röstningslokaler. De senare kan, 
beroende på att väljaren själv avgör om den vill gå till lokalen, vara i till exempel ett 
församlingshem. 

Nämndens mål: Lokaler för förtidsröstning ska vara tillgängliga för alla 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Lokaler för förtidsröstning är tillgängliga för alla   100 ≥ 100  

Nämndens mål: Röstmottagare har utbildats för uppdraget. 

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Prognos 
2022 Mål 2022  

Andel som upplever att de hade tillräckligt 
med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning 
och genomförande av val 

100% 100%  = 100%  

5 Uppföljning av internkontroll 

5.1 Årets internkontrollarbete 

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med 
intern kontroll. 

På grund av den personalbrist som funnits har internkontrollarbetet inte 
prioriterats. 
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6 Ekonomi 
Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall och prognos 
för 2022. 

6.1 Driftredovisning 

Tabell periodrapport 

Driftredovisning 
(belopp i tkr) Utfall 2021 Utfall 31/8 

2021 
Utfall 31/8 

2022 Prognos 2022 Budget 
2022 

Budgetavvikel
se 

Intäkter 0 0 0 995 700 295 

Personalkostnader -77 -48 -234 -1 850 -1 160 -690 

Övriga kostnader -416 -267 -476 -1 040 -1 040 0 

Nettokostnader -493 -315 -710 -1 895 -1 500 -395 

Analys av driftredovisning 

Den huvudsakliga delen av valnämndens driftredovisning för år 2022, det 
vill säga själva valgenomförandet, kommer att finnas i redovisning först i 
slutet av oktober. Den osäkra ekonomiska prognos som 
kommunstyrelsekontoret gör är att budget kommer överskridas med 
400 tkr. 

Intäkter 
Valnämnden har budgeterat intäkt avseende bidrag för genomförande av 
val med 700 tkr. Bidrag har erhållits med 994,8 kr. Bidraget är ett 
generellt statsbidrag som ska redovisas på gemensamma verksamheter 
och inte på valnämnden. I delårsrapporten för Marks kommun kommer 
framställan till kommunfullmäktige göras att valnämndens budget ska 
ökas med motsvarande belopp som erhållet bidrag och budgeterade 
intäkter därefter ska uppgå till 0 kr. 

Arvoden 
Valnämnden har budgeterat arvodeskostnader för nämnden och 
röstmottagare med 1 160 tkr. Ovan nämnda framställan till 
kommunfullmäktige innebär en ökning av budget avseende arvoden med 
294,8 tkr. Budget för arvoden kommer härefter uppgå till 1 454,8 tkr. 

Arvoden till röstmottagare beräknas bli högre än budgeterat främst med 
anledning av att ersättningen i budget beräknades efter oriktiga 
uppgifter. Detta berodde på en avsaknad av kontinuitet bland 
handläggare, ekonomer och chefer.  

Arvodet till röstmottagare var 138 kronor per timma vid valet 2018. 
Valnämnden begärde i mars 2019 en utökad ram om 154 000 för att få 
ersättningen i nivå med jämförbara kommuner. Ersättningen ändrades till 
193 kronor per timma. I mars 2022 fastslog valnämnden att ersättningen 
till röstmottagare vid valet 2022 skulle vara 200 kronor per timma på 
vardagar och 230 kronor på helger. 

Beräkningen av arvodeskostnaden är osäker men uppskattas till 1 850 tkr 
vilket innebär ett överskridande av budget med 400 tkr. 

Övriga kostnader 
Valnämndens övriga kostnader beräknas följa budget. 
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