
 
 

 

Valnämnden  PROTOKOLL 1 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20 §§ 1 - 11 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-02-19 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-01-29 Datum när anslaget tas ner 2022-02-20  

 

 

  

SAMMANTRÄDE MED VALNÄMNDEN 

 
Tid: Torsdag den 20 januari 2022, kl. 16:00-17:10 

Plats: Distanssammanträde via Zoom. 

Beslutande: Susanne Jakobsson (M) ordförande 

Bengt-Åke Andersson (KNU) vice ordförande 

Marcus Österman (S)  

Ann Gidlund (KD) 

Sven Hedenskog (L) 

Germund Sjövall (MP) 

Tommy Ljungström (V) 

 

Samtliga ledamöter deltog på distans.  

  

Övriga deltagare: Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare  

Stina Desroses, kanslichef  

Mötessekreterare: Stella Vallgårda  

 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

 

Protokollet justeras med digital signatur senast den 27 januari 2022 

av: Bengt-Åke Andersson (KNU) och Susanne Jakobsson (M). 



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

 
§ 1 
 

Justering 

Protokollet justeras digitalt senast den 27 januari av Susanne Jakobsson (M), ordförande, 
och Bengt- Åke Andersson (KNU), justerare.  

 
§ 2 
 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar.  

Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. 

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 3   Dnr: VN-2021/11 
 
 
Tydliggörande avseende bygdegårdarnas värdeneutralitet 
 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut  

Följande delegationsbeslut är anmält till nämnden: 

- Behörighet och åtkomst för valkansliet till Valid (val- och folkomröstningsdatabasen). 

  
 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 5   Dnr: VN-2022/5 

Ny arkivbeskrivning för valnämnden  

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden antar förslaget till arkivbeskrivning för valnämnden, daterat 2021-12-10. 

2. Valnämnden upphäver arkivbeskrivning för valnämnden KS-2005/53-24.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje myndighet är skyldig att upprätta en arkivbeskrivning i syfte att underlätta sökandet av 
allmänna handlingar i myndighetens arkiv. Valnämndens arkivbeskrivning är från 2006 och 
är i behov att uppdateras.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05 
Förslag till arkivbeskrivning för valnämnden daterat 2021-12-10 
Arkivbeskrivning för valnämnden KS-2005/53-24 
Tjänsteutlåtande daterat 2006-08-18 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kanslichef 
Kommunarkivarie 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: VN-2022/6 

Kommunikationsplan för de allmänna valen 2022  

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar kommunikationsplan för valet 2022, daterad 2022-01-04. 

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet har tillsammans med kommunikationsenheten upprättat en kommunikationsplan 
information och marknadsföring av valet 2022. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05 
Förslag till kommunikationsplan för valet 2022 daterad 2022-01-04 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7   Dnr: VN-2022/7 

Arvodesnivåer för röstmottagare i de allmänna valen 2022  

Valnämndens beslut 
Valnämnden fastställer ersättningsnivåerna för röstmottagare i valet till riksdag, kommun och 
region för 2022 enligt följande: 
 
Ordförande    2800 kr som ersättning för arbete valdagen  

Vice ordförande   2400 kr som ersättning för arbete valdagen  

Röstmottagare   2000 kr för utfört uppdrag   

Rösträknare    200 kr/timmen vid tjänstgöring, och   

300 kr för att vara tillgänglig under valdagen 

Möblering av vallokal   400 kr/person vid deltagande  

Röstmottagare förtidsröstning  145 kr/timmen  

Ambulerande röstmottagare  145kr/timmen  

Utbildningsarvode   250 kr för genomförd utbildning   

Matersättning valdagen  100 kr/person  

Bilersättning enligt BIA  

  

Yrkanden  

Bengt-Åke Andersson (KNU) yrkar att ersättningen till röstmottagare ska preciseras enligt 
följande:   
 
Ordförande   2800 kr som ersättning för arbete valdagen  

Vice ordförande  2400 kr som ersättning för arbete valdagen 

Röstmottagare  2000 kr för utfört uppdrag  

Möblering av vallokal  400 kr/person vid deltagande  

Utbildningsarvode  250 kr för genomförd utbildning   

Matersättning valdagen  100 kr/person  

 

Propositionsordning  

Ordföranden konstaterar att utsänt förslag till beslut tillsammans med Bengt-Åke Anderssons 
(KNU) ändringsyrkande är huvudförslag. Ordföranden ställer förslag mot avslag och finner att 
nämnden bifaller förslaget.  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 8 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden fastställer arvodesnivåer för röstmottagare och/eller rösträknare som arbetar i 
valet till riksdag, kommun och region 2022.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05. 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kanslichef 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 9 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   Dnr: VN-2022/8 

Distribution av valsedlar vid de allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden erbjuder inte distribution av valsedlar med partibeteckning till val- eller 
röstningslokaler för partier som inte omfattas av bestämmelserna i 8 kap. 2 § vallagen 
p. 2. a-b) (2005:837).  

2. Valnämnden erbjuder inte distribution av namnvalsedlar till val-eller röstningslokaler 
för partier som deltar i de allmänna valen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ansvarar för distribution av vissa typer av valsedlar vid allmänna val. Utöver 
dessa valsedlar kan valnämnden, om den vill, erbjuda distribution av valsedlar till andra 
partier som inte omfattas av vallagens bestämmelser. Valkansliet avråder valnämnden från 
att utöka sitt ansvar över valsedeldistributionen.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-07 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Gruppledarna i fullmäktige 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 10 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: VN-2022/9 

Uppdrag till valkansliet att ta fram information till gruppledare inför de allmänna valen 
2022  

Valnämndens beslut 

Valnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram information till gruppledare och partier inför 
de allmänna valen 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden behöver ta fram information om valet till de partier som ställer upp i valen. 
Informationen ska delges alla parter i fullmäktige samt tillgängliggöras till övriga partier på 
webben.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-07 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Gruppledarna i fullmäktige 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 11 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   Dnr: VN-2022/10 

Sammanträdestider för valnämnden 2022  

Valnämndens beslut 

Valnämnden sammanträder år 2022 den 7 april, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 1 september och 
13 oktober klockan 16:00.  

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden bestämmer vilken dag och tid som nämnden sammanträder. Den 11 september 
2022 är det val till riksdag, kommun och region. Valnämnden behöver sammanträda för att 
utföra de uppgifter som ankommer på den lokala valmyndigheten vid genomförande av 
allmänna val.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 12 (12)  

Sammanträdesdatum  

2022-01-20  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   Dnr: VN-2022/11 

Risk- och sårbarhetsanalys sam åtgärdsplan för valet 2022 

Valnämndens beslut 

Beslutet bordläggs till den 3 mars 2022 då valnämnden sammanträder på nytt. 

Yrkande 

Susanne Jakobsson (M) yrkar på att beslutet ska bordläggas till den 3 mars 2022 då 
valnämnden sammanträder på nytt.  

Propositionsordning 

Ordföranden konstaterar att eget yrkande är huvudförslag. Ordföranden ställer förslag mot 
avslag och konstaterar att nämnden bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden uppdrog år förvaltningen att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys samt ta 
fram förslag på åtgärder på valnämndens sammanträde se VN 2021-09-07, § 6. Arbetet 
genomfördes under hösten 2021.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-05 
Förslag till risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022, daterad 2022-01-04 
sekretess enligt 18 kap. 13 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 
 
Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar. 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 


