
  

Sammanträdesprotokoll 
2022-02-17 

 

Valnämnden 

Tid: Torsdagen den 17 februari 2022 kl. 08:30-10:40 

Plats: Esplanaden, Stadshuset samt Digitalt 

Beslutande: Håkan Johansson (S), ordförande 
Kjerstin Widman (M), vice ordförande, digitalt deltagande 
Lina Farhat (S), digitalt deltagande 
Lena Jonsson (S), digitalt deltagande 
Eric Bergner (C), digitalt deltagande 
Örjan Mikaelsson (V), digitalt deltagande 
Erik Selander (L), digitalt deltagande 

Övriga deltagare: Se sidan två 

Utses att justera: Kjerstin Widman (M) 
  

 

Sekreterare:        §§ 1-8 

  Marie Sandström 

 

Ordförande:      

 Håkan Johansson  

 

Justerare:      

 Kjerstin Widman  

 

 

 BEVIS 

Justerat protokoll har offentliggjorts genom anslag 
 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-02-17 

 

Anslaget har satts upp: 2022-02-21 

 

Anslaget tas ner: 2022-03-15 

Förvaringsplats: Kommunledningsstaben 

 

Underskrift:   
 Therese Stellén
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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Per Edberg (S), digitalt deltagande 

Christina Bernhardsson (S), digitalt deltagande 

Maja Brändström Nyström (V), digitalt deltagande 

Maja Westling (C), digitalt deltagande 

Helen Edlund (KD), digitalt deltagande 

 

 

Tjänstemän 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Peder Halläng, digitalt deltagande 

Ingela Vedman, digitalt deltagande 

Carina Frohm Larsson 

Benny Fransson 
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Beslutsärenden 
 

§ 1 

 

Diarienr: VN-2022/00008 

Val av justerare för Valnämndens protokoll till 

innevarande mandatperiods slut 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att utse Kjerstin Widman (M) till justerare av valnämndens protokoll till 

innevarande mandatperiodens slut. 

Ärendebeskrivning 

Att utse Kjerstin Widman (M) till justerare av valnämndens protokoll till 

innevarande mandatperiodens slut. 

 

 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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§ 2 
Diarienr: VN-2022/00003 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för 

perioden januari-december 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden 

januari – december 2021. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden redovisar ett underskott på -1 237 tkr för år 2021.  

 

Kommentar till årets resultat: 

Valnämndens årsbudget var 72 tkr. Kostnaderna har ökat jämfört med 

föregående år som följd av ökade personalkostnader och fler 

nämndssammanträden för att förbereda inför valet 2022. Kostnaderna för 

perioden januari – december består av personalkostnader (1 136 tkr) och 

övriga driftkostnader (153 tkr). 

 

Valnämnden beviljades 845 tkr i driftbudget för år 2021. Medlen fördes 

dock inte till valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valnämndens rapport till kommunstyrelsen för perioden januari till 

december 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
KS diarium 

SLK ekonomi, Anette Sjödin  
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§ 3 

 

Diarienr: VN-2022/00006 

Uppföljning av Valnämndens internkontrollplan för 

2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen för 2021. 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden ska följa upp föregående års internkontrollplan. 

 

Valnämnden fastställde 2020-11-13 internkontrollplanen för 2021. I 

ärendebeskrivningen lyftes avsaknaden av verksamhetslokal fram som det 

allt överskuggande problemet. Den frågan lyftes fram under samtliga 

kontrollområden som togs upp i riskanalysen.  

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

Beslutet ska skickas till 
Stadsledningskontorets ekonomifunktion 
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§ 4 

 

Diarienr: VN-2022/00009 

VN: Återrapport av personuppgiftsincidenter 

januari-december 2021 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att nämnden har tagit del av och godkänner återrapport av 

personuppgiftsincidenter GDPR för perioden januari-december 2021. 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i Valnämnden 2018-12-12 skall nämnden informeras om de 

incidenter som skett inom sitt verksamhetsområde och de åtgärder som 

vidtagits. 

 

Vid tiden för denna återrapport finns inga personuppgiftincidenter att 

återrapportera. 

 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson, personuppgiftskoordinator 
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§ 5 

 

Diarienr: VN-2022/00004 

Valnämndens delegation till namngivna personer 

avseende förordnande och bemanning i val- och 

röstningslokaler i samband med val till riksdag, 

kommun och regionfullmäktige 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

Att uppdra till Marie Sandström, Tordleif Hansson, Benny Fransson och 

Carina Frohm Larsson att förordna och bemanna val och röstningslokaler i 

samband med val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022. 

 

Att röstmottagare ska genomgått valnämndens obligatoriska utbildning 

för att förordnas som röstmottagare. 

 

Ärendebeskrivning 

För att kunna genomföra ett val krävs det röstmottagare till 

förtidsröstningen och valdagen.  

 

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får 

förordnas som röstmottagare. Valnämnden bör noga kontrollera närvaron 

vid utbildningarna så att ingen förordnas som inte genomgått utbildningen. 

Beredningsansvariga 

Tordleif Hansson 

Marie Sandström 
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§ 6 

 

Diarienr: VN-2022/00007 

Arvoden och timlön för röstmottagare 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att fastställa arvoden och timlön för röstmottagare enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

Förändringar i vallagen, ändrade regelverk och andra omvärldsfaktorer 

innebär att det behöver göras en översyn av den ekonomiska ersättningen 

framför allt för vissa av funktionerna bland de som är röstmottagare i 

vallokal under valdagen. Det har också tillkommit nya uppdrag. 

 

För att förstärka arbetet med att granska förtidsröster under valdagen 

föreslås ett nytt uppdrag, resurs. Uppdraget innebär även att delta i 

röstsammanräkningen på valkvällen. Den som har ett sådant uppdrag kan 

även vid behov tilldelas andra uppdrag i vallokalerna under valdagen.   

 

Även valbyggnadsvärd – gruppledare är ett nytt uppdrag. Bedömningen är 

att det finns ett behov av gruppledare vid de största valbyggnaderna där 

många valdistrikt har sina respektive vallokaler. 

 

Ordförande och vice ordförande får efter förändringar i vallagen ett utökat 

ansvar gentemot tidigare vilket ska speglas i storleken på arvodet. Även 

antecknarna föreslås få en höjning av arvodet kopplat dels till uppdragets 

ansvar dels till det faktum att de tillsammans med ordförande och vice 

ordförande är med under röstsammanräkningen efter att vallokalen har 

stängt. Även röstmottagare som har uppdraget resurs deltar i räkningen. 

 

De som har andra uppdrag under valdagen deltar inte i 

röstsammanräkningen på valkvällen.   
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Valmyndigheten rekommenderar valnämnderna att utse fler personer än 

tidigare som förordnande reserver i beredskap. Valkansliet avser att följa 

den rekommendationen men har ännu inte fastslagit något exakt antal. 

 

Samtliga personer som har uppdrag kopplade till valdagen kommer att 

ersättas med ett av valnämnden fastställt arvode. Personer som arbetar 

som röstmottagare under förtidsröstningen eller har andra arbetsuppgifter 

som inte är kopplade enbart till valdagen kommer att ersättas med timlön. 

Arvoden och timlön föreslås enligt följande tabell. 

 

Uppdrag Arvode 
Ordförande 8 800 kr 
Vice ordförande 7 800 kr 
Antecknare 5 800 kr 
Valsedelsbordsansvarig 3 800 kr 
Resurs 3 800 kr 
Valbyggnadsvärd – gruppledare 3 800 kr 
Köansvarig 3 300 kr 
Utlämnare 3 300 kr 
Valbyggnadsvärd 3 300 kr 
Mottagningsgrupp hos länsstyrelsen (valnatten) 3 300 kr 
Förordnade reserver i beredskap 500 kr 
Utbildningsarvode, samtliga förutom mottagningsgrupper 500 kr 

  

  

Uppdrag Timlön 
Röstmottagare, förtidsröstning 179 kr 
Gruppledare, förtidsröstning 212 kr 
Övriga timavlönade uppdrag i samband med valet 179 kr 

 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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Informationsärenden 
 

§ 7 

 

Diarienr: VN-2022/00011 

Informationsärenden 17 februari 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

 

att godkänna informationerna 

Ärendebeskrivning 

Information om val- och röstningslokaler 

Information om Valnämndens verksamhetslokal 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 
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Anmälningsärenden 
 

§ 8 

 

Diarienr: VN-2022/00012 

Anmälningsärenden 17 februari 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

 

att godkänna anmälningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

Valmyndigheten har ett gemensamma IT-stöd till valadministrationen, 

kallat VALID. Beslut om behörighet i systemet. 

 

Valnämnden äskande av investeringsmedel för 2022 avseende optimering 

av valnämndens verksamhetslokal. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut VN-2022/00001 

Beslut KS-2021/01159 

Beredningsansvariga 

Marie Sandström 

Tordleif Hansson 

   
 

 

 


