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§ 1 Dnr 292815 
 

Justering av protokoll 

Valnämndens beslut 
Valnämnden utser Håkan Ferner (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver 
ordförande. 
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§ 2 Dnr 294023 
 

Allmänhetens frågestund 

Ingen från allmänheten finns på plats för att ställa frågor. 
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§ 3 Dnr 2021-00015 
 

Redovisning av valnämndens ordförandes 
delegationsbeslut om behörighet till 
Valmyndighetens valdatasystem Valid 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar redovisningen.   
 
Bakgrund 
Valnämndens ordförande har på delegation den 15 december 2021 fattat 
följande beslut: 
 
Valnämnden beslutar att hos länsstyrelsen begära att följande personer 
ska vara behörighetsadministratör med tilläggsrollen Inskrivare 
kommun i valdatasystemet Valid: 
 
* Carina Elmefall, kanslichef. 
* Martin Fransson, enhetschef sekretariat. 
* Fredrik Pettersson, kanslisekreterare/valhandläggare. 
 
Enligt vallagens bestämmelser för delegation redovisas beslutet för 
valnämnden.  
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§ 4 Dnr 2022-00003 
 

Valnämndens årsredovisning för 2021 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner årsredovisningen för 2021 enlig till ärendet 
bilagt förslag   
 
Bakgrund 
Valnämnden ska enligt riktlinjerna för ekonomiska rapporter upprätta 
en årsredovisning efter 2021. 
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till Årsrapport 2021, valnämnd. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-01-20 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   8 (20) 

 

§ 5 Dnr 2020-00013 
 

Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner uppföljningen av intern kontrollplan 2021.   
 
Bakgrund 
Valnämnden fattade i § 9/2021 beslut om internbudget för 2021 
inklusive en intern kontrollplan. Den interna kontrollen ska följas upp 
årligen. 
 
Beslutsunderlag 
-Rapport: Uppföljning av intern kontroll 2021 för valnämnden.  
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6 Dnr 2021-00011 
 

Intern kontrollplan för 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner intern kontrollplan för 2022, enligt till ärendet 
bilagt förslag.   
 
Bakgrund 
Valnämndens ska enligt gällande ekonomiska riktlinjer årligen ta fram en 
intern kontrollplan.  
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till Intern kontrollplan 2022 för valnämnden.            
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2022-00005 
 

Attestförteckning för valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner attesträtt i valnämndens förteckning över 
beslutsattestanter 2022, enligt till ärendet bilagt förslag.     
 
Bakgrund 
En ny mall för attestförteckning har tagits fram av ekonomiavdelningen. 
Den nya attestförteckningen grundar sig på att det är en roll/befattning 
som ges attesträtten och inte en namngiven person. 
 
Beslutsunderlag 
-Bilaga: Attestförteckning för valnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-01-20 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   11 (20) 

 

§ 8 Dnr 2022-00004 
 

Datum för utbildning för röstmottagare 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar om följande datum för utbildning av röstmottagare 
inför valet 2022: 
 
För röstmottagning i vallokal: 
29, 30 och 31 augusti 2022 med start kl. 18.00. 
 
En frivillig workshop för ordförande hålls den 6 september med start kl. 
18.00. 
 
För röstmottagning i röstningslokal (förtidsröstning): 
 
18 augusti med start kl. 18:00. 
 
Bakgrund 
Enligt vallagen måste alla som förordnas som röstmottagare genomgå 
valnämndens utbildning. Enligt nya bestämmelser som träder i kraft i 
februari 2022, inför årets val, måste dessutom kommunerna använda 
valmyndighetens utbildningsmaterial vid sina utbildningar av 
röstmottagare. Valnämnden får dock göra lokala anpassningar av 
materialet. Valnämnden har även vid tidigare val använt 
valmyndighetens utbildningsmaterial. 
 
Valnämnden kommer behöva utbilda cirka 400-450 röstmottagare inför 
höstens val. Vid valet 2019 använde sig valnämnden av samma upplägg 
för utbildningen som föreslås i förslag till beslut ovan. Det innebär att de 
56 valdistrikten delas upp på tre utbildningskvällar med en tredjedel av 
röstmottagarna varje kväll. Röstmottagarna gavs då även en chans att 
träffa varandra innan valdagen under pausen/fikat under utbildningen. 
 
Beslutsunderlag 
-Skrivelse daterad 2022-01-13 där följande framgår: 
 
I syfte att i god tid kunna boka externa lokaler för utbildningarna samt 
kunna informera röstmottagarna om alla tider inför de kommande 
rekryteringarna kan valnämnden med fördel redan nu besluta om 
tiderna för utbildning. 
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Valnämnden kommer behöva ta upp ärendet om utbildning igen vid ett 
senare tillfälle avseende utbildningens innehåll, möjligheter till 
utbildning via webben i undantagsfall, med mera.  
 
Beroende på hur pandemiläget utvecklar sig under året kan valnämnden 
behöva fatta nya beslut om utbildningen, exempelvis om fler tillfällen för 
att minska antalet deltagare eller digitala utbildningar i syfte att undvika 
smittspridning mellan röstmottagarna innan valdagen. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 9 Dnr 294048 
 

Länsstyrelsens utbildning för valnämnden 17 mars 
2022 

Valnämnden diskuterar anmälan till länsstyrelsens utbildning för 
valnämnden 17 mars 2022. 
 
Sekreteraren anmäler nämndens ledamöter och ersättare till 
utbildningen. 
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§ 10 Dnr 294022 
 

Information Internbudget för valnämnden för 2022 - 
statsbidrag för val 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Sekreteraren informerat om att regeringen beslutat om förordning för 
statsbidrag för kommunernas genomförande av 2022 års val. Beslutet 
pekar på att Växjö kommun kommer få ett statsbidrag på cirka 2,8-2,9 
mkr. Det är cirka 900 tkr mer än budgeterat för 2022. Slutligt beslut om 
statsbidraget fattas av Valmyndigheten baserat på antalet 
röstberättigade per kommun den 1 mars 2022.    
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§ 11 Dnr 294054 

Information om praktiska förändringar från 
Valmyndigheten 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Sekreteraren informerar om praktiska förändringar kring valmaterial 
som Valmyndigheten aviserat i ”Kommunens handbok 
Valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022”. 
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§ 12 Dnr 294070 
 

Återkoppling från Valmyndighetens workshop i 
valsäkerhet 30 november 2021 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Sekreteraren informerar från Valmyndighetens workshop i valsäkerhet 
som genomfördes 30 november 2021. Valmyndigheten presenterade då 
sin dimensionerade hotbild inför valet 2022. Dessutom informerades om 
en metod för systematiskt säkerhetsarbete som kallas 
verksamhetsskyddsanalys som kommunerna kan använda i stället eller 
som komplement till en risk- och sårbarhetsanalys.  
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§ 13 Dnr 2021-00009 
 

Tidplan för allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Sekreteraren informerar om tidplanen för allmänna valet 2022. 
 
Beslutsunderlag 
-Tidplan för allmänna valet (senast uppdaterad 2022-01-12). 
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§ 14 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 12-16 för 2021 och nummer 1 för 2022 presenteras 
för valnämnden. 
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§ 15 Dnr 2022-00001 
 

Meddelanden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen.   
 
Bakgrund 
Följande inkomna och/eller upprättade skrivelser och beslut av intresse 
som inkommit eller skickats sedan föregående sammanträde redovisas 
för valnämnden:  
 
-Kommunfullmäktige 2021-11-23  § 221 Avsägelse från uppdrag som 
ersättare i valnämnden - Magnus Folcker (MP). 
 
-Inbjudan till seminarieserien Val 2022 - utmaningar och möjligheter. 
 
-Digital introduktionsutbildning i valsäkerhet. 
 
-Frågor angående valsedlar vid valet 2022, inkl. svar. 
 
-Skrivelse om tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet. 
 
-Rapport över kommunens revisorers grundläggande granskning över 
kommunens nämnder 2021. 
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§ 16 Dnr 292816 
 

Övrigt 

Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet. 
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