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Justering 
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namnunderskrifter 
 
Sekreterare Fredrik Pettersson 

Ordförande Mikael Virdelo (M) 

Justerare Bengt-Göran Sandell (S) 

Justerade paragrafer §§ 28-41 
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§ 28 Dnr 292815 
 

Justering av protokoll 

Valnämndens beslut 
Valnämnden utser Bengt-Göran Sandell (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver 
ordförande. 
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§ 29 Dnr 294023 
 

Allmänhetens frågestund 

Ingen från allmänheten finns på plats för att ställa frågor. 
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§ 30 Dnr 294020 
 

Information om inpassering i nya kommunhuset 

Johan Hedenborg, servicecenter, informerar om inpassering och 
säkerhet i det nya kommunhuset. 
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§ 31 Dnr 294021 
 

Presentationsrunda 

Valnämnden genomför en presentationsrunda med anledning av att det 
är det första sammanträdet som genomförs fysiskt sedan restriktioner 
med anledning av Coronapandemin lättats. 
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§ 32 Dnr 2021-00013 
 

Redovisning av valnämndens ordförandes 
delegationsbeslut om Ekonomisk uppföljning efter 
oktober 2021 för valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen.   
 
Bakgrund 
Valnämndens ordförande har enligt valnämndens delegationsordning 
punkt 1.10 beslutat om ekonomisk rapport för valnämnden efter oktober 
2021. 
 
Enligt kommunallagens bestämmelser om delegation redovisas beslutet 
för valnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
-Valnämndens ordförandes delegationsbeslut 2021-11-08. 
- Ekonomisk uppföljning efter oktober 2021 för valnämnden. 
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§ 33 Dnr 2021-00011 
 

Internbudget för valnämnden för 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden antar internbudget för 2022 enligt till ärendet bilagt 
förslag.  
 
Bakgrund 
Valnämndens ska enligt ekonomiska riktlinjer i Växjö kommun fastställa 
en internbudget för 2022.  
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till internbudget 2022 för valnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr 294022 
 

Framtagande av intern kontrollplan för 2022 

Valnämnden för en diskussion kring innehållet i den interna kontrollplan 
som ska tas fram för valåret 2022. Ett förslag till plan tas fram av 
valkansliet och valnämndens presidium inför sammanträdet den 20 
januari 2022. 
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§ 35 Dnr 2021-00008 
 

Ändring av sammanträdestider 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att sammanträdet 26 maj 2022 ändras till 19 maj 
klockan 09:00.   
 
Bakgrund 
Valnämnden beslutade i § 23/2021 om sammanträdestider för 2022. För 
maj månad valdes 26 maj som är en helgdag. Detta datum behöver 
därför ändras.  
 
Beslutet skickas till 
Samtliga ledamöter och ersättare 
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§ 36 Dnr 2021-00012 
 

Revidering av valnämndens delegationsordning med 
anledning av nya regler för allmänna handlingar 
(förskottsbetalning) 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att till kanslichefen delegera rätten att besluta att 
avgifterna i ett enskilt fall enligt § 5 i dokumentet ”Avgifter för kopior 
och avskrifter av allmänna handlingar” ska betalas helt eller delvis innan 
avskriften eller kopian lämnas ut.     
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i § 179/2021 beslutat att revidera dokumentet 
"Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar". I dokumentet 
stipuleras nu följande i § 5 om Förskottsbetalning: 
"Nämnd eller styrelse får i ett enskilt fall besluta att avgifterna enligt 
denna taxa ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian 
lämnas ut."  
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-11-03 där följande framgår: 
 
Av praktiska skäl behöver rätten att besluta om förskottsbetalning i ett 
enskilt fall delegeras vidare från nämnden, framförallt då en begäran om 
allmän handling ska hanteras skyndsamt. Under vissa perioder kan det 
dessutom begäras ut ett stort antal handlingar vilket skulle göra det 
oskäligt att sammankalla nämnden för att hantera sådana ärenden. 
 
Beslutet hos valnämnden bedöms inte har andra konsekvenser än de 
som redogjorts för i kommunstyrelsens beredning av ärendet om 
revidering av ”Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar”. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 37 Dnr 293999 
 

Information om ändringar i vallagen som träder i 
kraft 1 februari 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Fredrik Pettersson, sekreterare, informerar om regeringens proposition 
om ändringar i vallagen som ska träda i kraft inför de allmänna valen 
2022.  
 
Beslut om lagändringarna ska ske i riksdagen den 15 december. 
Lagändringarna föreslås med utgångspunkt i delbetänkandet ”Förstärkt 
skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)”. 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2021-11-25 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   13 (16) 

 

§ 38 Dnr 2021-00009 
 

Tidplan för allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar tidplanen. 
 
Bakgrund 
En uppdaterad tidplan för allmänna valet 2022 presenteras för 
valnämnden.    
 
Beslutsunderlag 
-Tidplan för allmänna valet 2022 (senast uppdaterad 2021-10-26). 
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§ 39 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.  
 
Nyhetsbrev nummer 7-11 för 2021 presenteras för valnämnden. 
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§ 40 Dnr 2021-00004 
 

Meddelanden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Följande beslut av intresse av inkommit till valnämnden sedan det 
senaste sammanträdet: 
 
Följande beslut av intresse av inkommit till valnämnden sedan det 
senaste sammanträdet: 
 
• Kommunfullmäktige 2021-10-19 § 156 Delårsrapport för Växjö 
kommun per augusti 2021. 
 
• Kommunfullmäktige 2021-10-19 § 179 Avgifter för kopior och 
avskrifter av allmänna handlingar. 
 
• Inbjudan till workshop i valsäkerhet från länsstyrelserna. 
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§ 41 Dnr 292816 
 

Övrigt 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att avstå från yttrande över remiss från 
kommunstyrelsen av stadsdelsplan för Araby. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om en remiss från kommunstyrelsen till bland 
annat samtliga nämnder om en stadsdelsplan för Araby. Planen bedöms 
inte påverka nämndens ansvarsområde. 
 
Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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