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2020-09-10 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Tid och plats H-salen, kommunhuset samt på distans i 
Microsoft Teams, kl. 09.00 – 10.30 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande 
Gudrun Holmberg (C) (deltar på distans) 
Håkan Ferner (S) (deltar på distans) 

 Frank Hjelm (M) (deltar på distans) 
Inger Kratz (L) (deltar på distans) 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Tajma Sisic (S) (deltar på distans) 
Magnus Folcker (MP) (deltar på distans) 
Kristian Rappner (V) (deltar på distans) 

 
Tjänstepersoner 

 
Carina Elmefall, kanslichef 
Martin Fransson, sekreterare 
Mia Stavert, budgetchef § 18 (deltar på distans) 

 

Justering 

 

Justerare Frank Hjelm (M) 

Plats och tid Kansliavdelningen 

Justerade paragrafer §§ 17-25 

Anmärkning Sammanträdet genomföres på distasn. 
Närvarande i sammanträdessalen var vice 
ordförande Bengt-Göran Sandell. 

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Martin Fransson 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Bengt-Göran Sandell 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Frank Hjelm 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

valnämndens protokoll från sammanträdet 2020-09-10 är justerat. 

Anslagsdag 2020-09-15 

Anslaget tas ner 2020-10-07 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 

Kansliavdelningen 
 

 
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor 
från anslagsdagen 
 
 
Underskrift  

……………………………………………………… 

 
Martin Fransson 
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Justering av protokoll................................................................................................... 4 
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Information om Växjö kommuns styrmodell och budget för 2021- 
Mia Stavert, ekonomiavdelningen 30 minuter ....................................................... 5 
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§ 17 Dnr 292815  
 

Justering av protokoll 

Valnämndens beslut 
Valnämnden utser Frank Hjelm (M) till att justera protokollet.  
 
Bakgrund 
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver 
ordförande.  
 
Justeringen äger rum i kommunhuset, kansliavdelningen, den 14 
september klockan 11.00.  
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§ 18 Dnr 293783  
 

Information om Växjö kommuns styrmodell och 
budget för 2021 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen i protokollet.      
 
Bakgrund 
Mia Stavert, budgetchef, informerar om Växjö kommuns styrmodell och 
hur nämnden och förvaltningen ska jobba utifrån den.      
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§ 19 Dnr 2020-00004  
 

Information om valkrets- och valdistriktsindelning 
inför 2022 års allmänna val och 2024 års val till 
Europaparlamentet 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Martin Fransson, sekreterare, informerar om arbetet med 
valdistriktsindelning inför 2022 och 2024 års val.  
 
Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning 
som presenteras vid dagens sammanträde.  
 
Tidplanen för arbetet är att valnämnden ska kunna fattat beslut om 
valdistrikten våren 2021 och att kommunfullmäktige ska kunna fatta 
beslut efter sommaren 2021.  
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§ 20 Dnr 2020-00009  
 

Valnämndens delårsrapport efter augusti 2020 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner delårsrapporten efter augusti 2020.   
      
Bakgrund 
Valnämnden ska enligt de ekonomiska riktlinjerna i kommunen upprätta 
en delårsrapport efter augusti.   
 
Beslutsunderlag 
Valkansliet har tagit fram ett förslag till delårsrapport för valnämnden 
efter augusti 2020. Av delårsrapporten framgår att valnämnden 
beräknas göra ett underskott beräknat till 30 tkr för helåret 2020 på 
grund av ökade IT-kostnader och justeringar av utbetalningar av 
arvoden till röstmottagare för EU-valet 2019 som gjordes efter den 
interna kontrollen för 2019. 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Kanslichefen 
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§ 21 Dnr 293839  
 

Ändring av sammanträdestider 2020 

Valnämndens beslut 
Valnämnden ställer sin sitt planerade sammanträde den 26 november 
2020.    
 
Bakgrund 
Eftersom Växjö kommuns budgetprocess för 2021 har flyttats fram med 
anledning av Coronapandemin kommer internbudgeten för valnämnden 
beslutas om i januari 2021. Sammanträdet den 26 november var i 
huvudsak planerat för att behandla internbudgeten. Av den anledningen 
och att inga andra brådskande ärenden är planerade föreslås att 
sammanträdet ställs in. Åtgärden kommer även minska nämndens 
prognosticerade underskott för 2020.      
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§ 22 Dnr 2020-00010  
 

Sammanträdestider 2021 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att sammanträda på följande datum under 

2021: 
• 21 januari. (Årsredovisning 2019, internbudget 2020, beslut om 

intern kontrollplan för 2020) 
• 20 maj. (Beslut om valdistriktsindelning för valet 2022 och 

EU-valet 2024) 
• 16 september. (Delårsrapport efter augusti 2020, ev. 

kompletteringar av valdistriktsindelningen) 
• 21 oktober (ev. kompletteringar av valdistriktsindelningen, 

planering av val 2022 
• 25 november (Internbudget för 2022, planering av val 2022) 

 
Sammanträdena börjar klockan 09.00. 

 
2. Presidiet genomför en extra beredning den 11 mars klockan 09.30 

för en uppdatering om valdistriktsindelningen inför beslut 
planerat till den 20 maj.  

 
Bakgrund 
Valnämnden ska besluta om sammanträdestider för 2021. 
Sammanträdestiderna behöver anpassas till ekonomiska hållpunkter i 
kommunen samt till tidplanen för arbetet med valdistriktsindelningen 
inför valet 2022 och EU-valet 2024. 
 
Beslutet om valdistriktsindelningen är planerat till 20 maj i valnämnden 
och till kommunfullmäktige på första sammanträdet efter sommaren 
2021. En ny befolkningsprognos kommer i slutet av april 2021. Därmed 
finns tid att eventuellt justera förslaget om valdistriktsindelning fram till 
20 maj.  
 
      
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Ledamöter och ersättare      
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§ 23 Dnr 2020-00007  
 

Valmyndighetens nyhetsbrev 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen.   
 
Bakgrund 
Valnämnden har som rutin att vid sina sammanträden ta upp de 
nyhetsbrev som skickats från valmyndigheten sedan senaste 
sammanträdet.     
 
Beslutsunderlag 
Nyhetsbrev nummer 4-5 för 2020 presenteras för valnämnden.      
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§ 24 Dnr 2020-00002  
 

Meddelanden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen i protokollet.     
 
Bakgrund 
Följande skrivelser av intresse har inkommit eller skickats sedan 
föregående sammanträde. 

• Beslut kommunstyrelsen 2020-05-05  § 173 Uppdrag med 
anledning av motion om införande av en visselblåsarfunktion. 

• Beslut kommunstyrelsen 2020-05-26  § 225 Skrivelse om översyn 
av rutiner kring fakturering - Andreas Olsson (C). 

• Beslut kommunstyrelsen § 198 2020-05-26 Ekonomisk rapport 
april med prognos, Växjö kommun 

• Beslut kommunstyrelsen § 200 2020-05-26 Redovisning av 
uppdrag från kommunfullmäktige att strukturera och starta 
projekt Växjö 2050    
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§ 25 Dnr 292816  
 

Övrigt 

Vice ordförande Bengt-Göran Sandell informerar nämnden om att 
ordförande Benny Johansson har blivit vald till revisor i kommunens 
revisorer och att hans uppdrag som ordförande därmed har upphört. 
 
Sandell lyfter det goda arbete som Benny Johansson lagt ner i nämnden 
som ordförande och hur väl arbetet fungerat i presidiet och i nämnden 
under hans ordförandeskap.  
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