
 
 
 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 2021-09-07 

      §§ 1 - 10 

Sammanträde med Valnämnden 
Tid och plats: Tisdagen den 7 september 2021 kl. 15.00 – 15:40 
Plats: Digitalt sammanträde 
 
Beslutande:  
Susanne Jakobsson (M), ordf 
Bengt-Åke Andersson (KNU) v ordf 
Sven Hedenskog (L)  
Ann Gidlund (KD) 
Germund Sjövall (MP) 
Tommy Ljungström (V)  
Markus Österman (S) 
 
 
 

 

Övriga närvarande: 
Lisbeth Rye-Danjelsen sekreterare 
Stina Desroses kanslichef 
Markus Sjölén Gustafsson utredare 
 
 
Protokollet justeras med digital signatur. Se sista sidan. 
 
Justeras: 
 
 
Susanne Jakobsson (M), ordförande    Bengt-Åke Andersson (KNU), justerare 

 

ANSLAG/BEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. 
 
Organ:    Valnämnden 
Sammanträdesdag:   2021-09-07 
Protokollet justerades:   2021-09-13 
Datum då anslaget sattes upp: 2021-09-15 
Datum då anslaget tas ner:  2021-10-07 
Sista dag för överklagande:  2021-10-06 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta 
 
 
Underskrift …………………………………………………………… 
 Lisbeth Rye-Danjelsen sekreterare  



 
 
 

§ 1   

Justering 

Valnämndens beslut   

Protokollet justeras senast 2021-09-21 av ordföranden och Bengt-Åke Andersson (KNU).   

 

§ 2   

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 

Dagordningen godkänns. 
 

§ 3 
 
Valnämndens delegationsordning 
VN-2021/1 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden antar valnämndens delegationsordning enligt reviderat förslag daterat 2021-07-
08. 
 
Sammanfattning 
 
Som en del av förberedelserna inför den eventuella folkomröstningen beslutade valnämnden 
att anta en delegationsordning. Delegationerna berörde framförallt administrativa ärenden. I 
förberedelserna inför ett eventuellt extraval tydliggjordes att förvaltningen saknar formell 
delegation för att påbörja arbete och planering av val utan beslut från valnämnden. Tiden för 
förvaltningen att börja arbeta med valfrågor är därför onödigt lång.  

Underlag i ärendet 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-07-08 
Beslutshandling daterad 2021-07-08 

Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
 

 
§ 4 
 
Behörighet till Valmyndighetens valdatasystem 
VN-2021/2 



 
 
 

 
Valnämndens beslut 
Behörighet till valmyndighetens valdatasystem ska ges till valnämndens ordförande och vice 
ordförande, valsamordnare och kanslichef. 
Övrig behörighet ska ges till samordnare för förtidsröstning samt röstmottagare vid 
förtidsröstningen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Valmyndigheten upprätthåller ett administrativt valdatasystem för bl a uppdatering av 
röstkort, inrapportering av det preliminära valresultatet samt administrering av beställning av 
valmaterial. Systemet samordnas och används av både myndigheten, Länsstyrelsen och 
valadministrationen. 
 
Underlag i ärendet 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-08-16 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
_________________________________________________________________________ 
 
§ 5 
 
Valnämndens sammanträdestider inför allmänna valen 2022 
VN-2021/3 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden sammanträder 2022-01-20 och 2022-03-03 kl 16.00.  
Övriga sammanträdestider fastställs på januarisammanträdet. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Valnämnden beslutar att sammanträda för att förbereda allmänna valen 2022. 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-08-16 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten 
 

§ 6 
 
Uppdrag – risk- och sårbarhetsanalys för genomförandet av allmänna valen 2022 
VN-2021/4 



 
 
 

Valnämndens beslut 
 
Förvaltningen ska genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för genomförandet av de 
allmänna valen 2022. 
 
En handlingsplan utifrån analysen ska tas fram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Det svenska valsystemet är robust, men det går inte att utesluta att försök till påverkan av 
genomförande och resultat kan förekomma. I vallagen finns bestämmelser om rätten till fria 
och hemliga val. Skyddet gäller väljares valfrihet och rösthemlighet, men också 
förtroendevalda och röstmottagare vid utförandet av sitt uppdrag. För att valnämnden ska ha 
bra förutsättningar att genomföra ett säkert val bör en risk- och sårbarhetsanalys tas fram.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-19 

Beslutet ska skickas till 
 
Akten 

 

§ 7 

Informationsplan för allmänna valen 2022 
VN-2021/5 
 
Valnämndens beslut 
 
En informationsplan ska tas fram inför allmänna valen 2022. 
Informationsplanen ska redovisas för valnämnden vid nästa sammanträde. 
Sammanfattning av ärendet  
 
Valnämnden ska till kommunens röstberättigade bl a informera om röstningslokaler, 
öppettider och röstkort.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-08-16 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
 

 



 
 
 

§ 8 

Vallokaler för allmänna valen 2022 
VN-2021/6 
 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på vallokaler 2022. 
 
Förvaltningen ska löpande återkoppla till valnämnden.   
Sammanfattning av ärendet  
 
Vallokaler måste bokas för genomförandet av allmänna valen 2022. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-08-16 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 

 

§ 9 

Rekrytering av röstmottagare för allmänna valen 2022 
VN-2021/7 
 
Valnämndens beslut 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att genomföra arbetet med rekrytering av röstmottagare till 
allmänna valen 2022 
Förvaltningen ska fortlöpande återrapportera till valnämnden.   
Sammanfattning av ärendet  
 
Röstmottagare måste rekryteras inför allmänna valen 2022. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-08-16 

Beslutet ska skickas till 
 
Akten 

 

 

 



 
 
 

§ 10 

Hantering av utlands- och förtidsröster vid de allmänna valen 2022  
VN-2021/8 

Valnämndens beslut 
 
Förvaltningen ska utreda möjligheten att köpa in en tjänst för hanteringen av utlands- och 
förtidsröster.  
Sammanfattning av ärendet 
 
Förvaltningen får uppdraget att undersöka möjligheten att likt tidigare val, använda 
distributionsföretag för upphämtning, sortering, förvaring och utdelning av förtidsröster under 
valet 2022.  

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-19 

Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
 

 

 

 

Lisbeth Rye-Danjelsen 
Sekreterare 
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