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Plats och tid Rådrummet, onsdagen den 20 oktober 2021 kl 15:00 

Beslutande Ledamöter 

Sig-Britt Ahl (S), Ordförande 
Kersti Kicki Östensson (MP), 1:e vice ordförande 
Rolf Larsson (M), 2:e vice ordförande 
Michael Möller Christensen (V) 
Birgitta Rönnqvist (C) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Elisabeth Strömqvist (S) 
Karl-Åke Engström (S) 
Markus Thörnqvist (S) 
RosMarie Sandin (L) 
Birgitta Wiklander (KD) 

Övriga närvarande Petra Werner, verksamhetscontroller, Sonja Hedenberg, politisk samordnare och 
Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Rolf Larsson (M) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-10 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Sig-Britt Ahl  

 Justerare 

  

 Rolf Larsson "[Justerare 2]"   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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§ 1 Dnr 27  

Val av justerare  

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar 

att utse Rolf Larsson (M) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 2 Dnr 133  

Internkontroll 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna och uppföljning sker vid nästa 

sammanträde 2022-02-02.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S) och Rosmarie Sandin (L). 

Yrkanden 

Ordförande Sig-Britt Ahl (S) yrkar följande: 

att lägga rapporten till handlingarna och uppföljning sker vid nästa 

sammanträde 2022-02-02.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, ordförandes förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med ordförande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandes 

förslag.  

Bakgrund 

Petra Werner, verksamhetscontroller, informerar om interkontroll.  

Vid genomförandet av kontrollmomentet visade det sig att det inte finns en 

plan för vad som ska ske om samordnaren blir sjuk eller frånvarande av 

annan orsak. Med syfte att möta denna sårbarhet har kommunstyrelsens 

kansliavdelning tillsammans med valnämndens ordförande under hösten 

2021 bearbetat förbättringsåtgärder för att eliminera risken för sårbarhet i 

rutiner och ansvarsfördelning. Detta arbete kommer att fortsätta under 

2022. Inför 2022 har inga ytterligare internkontrollpunkter identifierats.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 3 Dnr 2021-000004 1.4.3.0 

Tidsplan 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att godkänna tidsplanen inför valet 2022.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Rolf Larsson (M), Michael Möller 

Christensen (V) och Birgitta Wiklander (KD). 

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 

Bakgrund 

Tidplanen inför valet 2022 är, 

• Valdagen 11 september 

• Lördagen före valdagen, 10 september ska valkuvert räknas och 

sorteras. Alla ska närvara. 

• Förtidsröstning pågår från 24 augusti – 11 september 

• Onsdagsräkning 14 september 

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 4 Dnr 138  

Utbildning inför val 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att hålla fyra utbildningstillfällen, ca 25 stycken i varje grupp, samt 

att under våren 2022 återkomma om datum för utbildningsdagarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Rolf Larsson (M), Rosmarie Sandin 

(L), Kicki Östensson (MP), Birgitta Rönnkvist (C) och Michel Möller 

Christensen (V). 

Yrkanden 

Ordförande Sig-Britt Ahl (S) yrkar följande: 

att hålla fyra utbildningstillfällen, ca 25 stycken i varje grupp, samt 

att under våren 2022 återkomma om datum för utbildningsdagarna.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, ordförandes förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med ordförande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandes 

förslag.  

Bakgrund 

I utvärderingen av 2019 års val framfördes önskemål om att utbildningen av 

röstmottagare ska ske i mindre grupper. 

Valnämnden diskuterar därför att istället hålla fyra utbildningstillfällen under 

våren 2022. Utbildningarna kommer att vara obligatoriska.  

Beslutsunderlag 

     ______  
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§ 5 Dnr 2021-000005 1.2.4.1 

Budget 2022  

Valnämndens beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktiges presidieberedning besluta  

att fastställa valnämndens budget för år 2022, samt 

att valnämnden får rätt att revidera budget 2022 om personalkostnaden stiger 

mer än beräknat.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Rolf Larsson (M) och Michael Möller 

Christensen (V). 

Yrkanden 

Ordförande Sig-Britt Ahl (S) yrkar följande: 

att valnämnden fastställer valnämndens budget för år 2022, samt 

att valnämnden får rätt att revidera budget 2022 om personalkostnaden stiger 

mer än beräknat.      

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, ordförandes förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med ordförande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandes 

förslag.      

Bakgrund 

Valnämnden går igenom ett förslag till budget 2022.      

Beslutsunderlag 

Förslag till budget 2022 från ekonomiavdelningen      

______  
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§ 6 Dnr 2021-000002 1.4.3.0 

Översyn arvoden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga rapporten till handlingarna, samt 

att eventuella beslut tas vid nästa sammanträde den 2 februari 2022.  

Yrkanden 

Ordförande Sig-Britt Ahl (S) yrkar att valnämnden lägger rapporten till 

handlingarna och eventuellt beslut tas vid nästa sammanträden den 2 februari 

2022. 

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, ordförandes förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med ordförande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandes 

förslag.  

Bakgrund 

Valnämnden diskuterar arvodena för ordförande, vice ordförande och 

röstmottagarna i  valdistrikten.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 7 Dnr 66  

Vallokaler 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att återuppta eventuella beslut om ändring av vallokaler vid nästa 

sammanträde den 2 februari 2022.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag 

Bakgrund 

Valnämnden går igenom alla vallokaler och förtidsröstningslokaler från 

föregående valår.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 8 Dnr 2021-000003 1.4.3.0 

E-legitimation ersätter certifikat 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att kansliets personal och valnämndens ordförande ska använda sin e-

legitimation kring arbetet i valadministrationen, kallat Valid.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Rolf Larsson (M), RosMarie Sandin (L) 

och Michael Möller Christensen (V). 

Yrkanden 

Ordförande Sig-Britt Ahl (S) yrkar på följande:  

att kansliets personal och valnämndens ordförande ska använda sin e-

legitimation kring arbetet i valadministrationen, kallat Valid.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, ordförandes förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med ordförande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med ordförandes 

förslag.  

Bakgrund 

I januari 2022 öppnar Valid för kommunerna och då påbörjas även 

kommunernas arbete i systemet. Därför behövs senast i december 2021 ha 

identifierat och genomfört de eventuella åtgärder som krävs för detta, och ha 

ordnat så att varje person som ska arbeta i Valid då har en fungerande e-

legitimation.  

Detta behövs för att länsstyrelserna ska kunna tilldela behörigheter till 

kommunernas handläggare eller behörighetsadministratörer. Först när 

behörigheterna har tilldelats kan användaren logga in med sin e-legitimation. 

Det går bra att lägga till fler användare i efterhand när det tillkommer 

personal under valåret och även exempelvis röstmottagare som ska skriva ut 

dubblettröstkort. Anledningen till att man ersätter certifikaten med e-

legitimation är ökade krav på IT-säkerhet. Detta eftersom det idag finns 

krafter och aktörer som vill skada förtroendet för våra demokratiska val, 
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genom attacker av olika slag. Ett säkert IT-system är en förutsättning för att 

bibehålla det höga förtroendet för valsystemet.  

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:7V 

______  
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§ 9 Dnr 2021-000006 1.4.3.0 

Verksamhetsplan 2022 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att uppdra till ordförande Sig-Britt Ahl (S) att godkänna verksamhetsplanen 

efter eventuella inkomna synpunkter från valnämnden.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sig-Britt Ahl (S), Rolf Larsson (M), RosMarie Sandin (L) 

och Michael Möller Christensen (V). 

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag      

Bakgrund 

Valnämnden ger ordförande ett uppdrag att godkänna verksamhetsplanen 

efter eventuella inkomna förslag. Synpunkter ska lämnas in senast 25 

oktober 2021.      

Beslutsunderlag 

Förslag - Verksamhetsplan 2022      

______  
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§ 10 Dnr 61  

Informationer/Övriga frågor 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att nästa sammanträde äger rum den 2 februari 2022.  

Propositionsordning 

Valnämndens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till 

beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om valnämnden avser besluta i enlighet med liggande 

förslag. 

Ordförande finner att valnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag 

Bakgrund 

Sig-Britt Ahl (S) och Sonja Hedenberg, politisk samordnare informerar om 

Nationell valkonferens 2021 som ägde rum den 21 september 2021.  

Sonja Hedenberg informerar även om att efter årsskiftet startar e-tjänst för 

anmälan till röstmottagare. 

Valnämnden beslutar att ha nästa sammanträde den 2 februari 2022.  

Beslutsunderlag 

      

______  

 


