
  
 
 

 Utdragsbestyrkande 
  

Protokoll för Valnämnden 
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid: 2021-11-30 09:00-09:25 

Justering  

Plats: Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid:  2021-12-08 09:00 
  
Paragrafer: 1-4 
  

Sekreterare:   

 Malin Persson  

Ordförande:   

 Lars Skytt  

Justerare:   

 Birgitta Thunholm   

ANSLAG / BEVIS 
Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2021-11-30  
Datum då anslaget sätts upp    
Datum då anslaget tas ned    

Underskrift   
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 Valnämnden  
 2021-11-30 

 Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutande 
Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Lars Skytt (S)  
Kurt L Andersson (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) 
Hans Henriksson (KV)  Kurt Törnblom (SD) 

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)  
Tord Gillving (KD)  

Övriga deltagare 
Namn Paragrafer Befattning 
Malin Persson  Kommunsekreterare 
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 Valnämnden 
 2021-11-30  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

VN § 1 Godkännande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen godkännes.  
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 Valnämnden 
 2021-11-30  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

VN § 2 Allmän information 
 

 
Ordförande Lars Skytt (S) har kallat nämnden till sammanträde då det är 
mindre än ett år kvar till valet för riksdag, region- och kommunfullmäktige 
(11 september 2022). Nämndens arbete kommer att vara som mest intensivt 
ifrån mitten på augusti till dess att valet är klart men vissa moment kommer 
att ske under våren. Det handlar bland annat om att fatta beslut om val- och 
röstningslokaler samt öppettider. Ordförande har för avsikt att planera med 
nämnden den 18 januari vilka datum som nämnden ska sammanträda under 
våren.  
 
Kommunsekreterare Malin Persson informerar att det antagligen kommer att 
fokuseras mycket på säkerheten kring valet då det redan kommit många 
signaler på det samt att det skett ett par mindre förändringar i vallagen. 
Bland annat ska det bli tydligare att valsedlarna ska väljas ut i enskildhet 
och valnämnderna kommer ta över ansvaret för att lägga ut samtliga 
valsedlar i val- och röstningslokalerna.  
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 Valnämnden 
 2021-11-30  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

VN § 3 Konferens Tryggt valår 
 

Beslut 
Valnämnden deltar digitalt tillsammans i sessionssalen på konferensen den 
18 januari. Kommunsekreteraren får i uppdrag att anmäla sitt deltagande.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in till konferens med temat 
Tryggt valår den 18 januari. Man kan välja att delta på plats i Stockholm 
eller delta digitalt.  
Under konferensen kommer man att få ta del av resultatet av den Politiska 
trygghetsundersökningen PTU 2021(Brå) samt rapporten Fördomar om 
politiker i sociala medier (FOI). Polismyndigheten, säkerhetspolisen och 
valmyndigheten berättar om sitt arbete under valåret. Det kommer även vara  
lokala exempel som berättar om hur de organiserar sitt säkerhetsarbete.  
SKR skriver också om konferensen att: under valår är det viktigt att 
förtroendevalda kan föra en öppen och respektfull dialog med väljarna utan 
att utsättas för hot och hat. Det är också viktigt att medborgarna kan känna 
sig trygga i dessa samtal oaktat om de sker digitalt eller på ett fysiskt möte. 

 
Beslutsunderlag 
 Inbjudan Tryggt valår från SKR 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Skytt (S) föreslår att valnämnden deltar digitalt på konferensen 
tillsammans från sessionssalen den 18 januari. Kommunsekreteraren får i 
uppdrag att boka lokalen och anmäla sitt deltagande.  

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

 
Beslutet lämnas till 
 Kommunsekreterare 
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 2021-11-30  
 
 
 

 Ordförandens 
signatur 
 
 
 
 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

VN § 4 Övriga frågor 
 

 
Inga övriga frågor ställs.  
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