
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Valnämnden 
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid: 2022-01-07 13:00-13:11 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2022-01-07 13:20 
  
Paragrafer: 1-2 
  

Sekreterare:   

 Malin Persson  

Ordförande:   

 Lars Skytt  

Justerare:   

 Sven-Olof Melin   

ANSLAG / BEVIS 
Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2022-01-07  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   

Underskrift   
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 Valnämnden  
 2022-01-07 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Lars Skytt (S)  
Sven-Olof Melin (S)  
Monica Lindeberg (M)  
Mona Hansson (KV)  
  

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Birgitta Thunholm (C)  Gunnar Östlund (C) 

 

Övriga närvarande 
 
Namn Paragrafer Befattning 
Malin Persson  Kommunsekreterare 
Amal Khalilova   Nämndsekreterare  
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 Valnämnden 
 2022-01-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

VN § 1 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkännes.  
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 Valnämnden 
 2022-01-07  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

VN § 2 Behörighetsadministration Valid 
Diarienr 
2021/1 Beslut 

Valnämnden utser följande fyra personer till behörighetsadministratörer:  
 Amal Khalilova  
 Erik Klippmark  
 Malin Persson  
 Johanna Wilestedt  

 
Samtliga administratörer får även behörigheten ”inskrivare”.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Det tidigare valdatasystemet har till valåret 2022 ersatts med ett system 
kallat Valid. Bakgrunden till att Valmyndigheten ersatt systemet är att det 
förra har byggt på en föråldrad teknik. Valid möjliggör förändringar 
framöver och digitalisering som det förra systemet inte klarat av. Med Valid 
ökar även IT-säkerheten med kopplingar till förändringar i vår omvärld. De 
tekniska kraven och kraven på hur vi arbetar i systemet har därmed ökat. 
Detta i syfte att bibehålla det höga förtroendet för vårt valsystem.  
Valnämnden ansvarar för behörighetsadministrationen och för användarna i 
sin kommun. Det innebär bland annat att se till att användarna har rätt 
behörighetsroll och att användare läggs till och tas bort. Det får max utses 
fyra behörighetsadministratörer i varje kommun. Den har, i sin tur, rätt att 
lägga till och ta bort behörighetsroller för kommunens övriga användare. 
Vissa av behörighetsadministratörerna kan också ha rollen som ”inskrivare”. 
Den rollen krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i Valid.  
Förvaltningen föreslår att Valnämnden utser Amal Khalilova, Malin 
Persson, Erik Klippmark och Johanna Wilestedt till 
behörighetsadministratörer samt att de alla innehar rollen som inskrivare.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från Malin Persson, daterad 2021-12-20 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Skytt (S) föreslår att valnämnden utser följande fyra personer till 
behörighetsadministratörer:  

 Amal Khalilova  
 Erik Klippmark  
 Malin Persson  
 Johanna Wilestedt  

 
Samtliga administratörer får även behörigheten ”inskrivare”.  
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 Valnämnden  
 2022-01-07 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta enligt förslaget och finner att 
så är fallet.  

 
Beslutet lämnas till 
 Länsstyrelsen i Uppsala  
 Amal Khalilova  
 Erik Klippmark  
 Malin Persson  
 Johanna Wilestedt  
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