
  KALLELSE 
  2022-01-11 
   
 

 

Valnämnden 
    
 

  
 
 

Plats och tid 
för sammanträde 

På distans via microsoft teams, fredag den 14 januari 2022 kl. 14:30 

 
Detta sammanträde sker på distans via mötesprogrammet Microsoft Teams. 
Tänk på att inför sammanträdet kontrollera funktionen för din dator, mikrofon, 
högtalare samt internetanslutning och att ingen obehörig person hör eller ser 
vad som behandlas under mötet. 

 
 
 
 

Sammanträdespunkter 

1 Val av justeringsperson, tid och plats för justering   

2 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

3 Uppdrag om att inventera och beställa valmaterial inför de allmänna valen 
2022 

2022/3 2 

4 Behörighetsadministratörer och inskrivare i Valid 2021/325 3 - 5 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2022-01-10 Dnr Beslutsinstanskod 
2022/3 
 
Stabsavdelningen 
Elin Ryd 
 Valnämnden 
 
 
 
 
 

Uppdrag om att inventera och beställa valmaterial 
 
Förslag till beslut 
1. Valnämnden ger valsamordnaren i uppdrag att inventera valmaterialet. 
2. Valnämnden delegerar till valsamordnaren att beställa nytt valmaterial i 

Valid inför de allmänna valen 2022. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet : 1301 valnämndens verksamhetskonto. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning i valnämnden den 24 mars 2022. 
 
Bakgrund 
Mellan den 12 januari och den 16 mars 2022 ska valnämnden beställa 
valmaterial i Valid.  
 
Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
Godkänt av: 
 
Godkännare 
Godkänd datum 
 
 
 
Kopia till 
Elin Ryd, valsamordnare 
Lina Östman, ekonomisk controller 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
   

 

 2021-12-27 Dnr Beslutsinstanskod 
2021/325 
 
Stabsavdelningen 
Jesper Tjulin 
 Valnämnden 
 
 
 
 
 

Behörighetsadministratörer och inskrivare i valid  
 
Förslag till beslut 
Valnämnden utser följande personer till behörighetsadministratörer och 
inskrivare i Valid: 
- Elin Ryd 
- Ingegerd Backlund 
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet : ej relevant.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning av beslut sker i valnämndens sammanträde i december 2022. 
 
Bakgrund 
Valnämnden behöver fatta beslut om vilka som ska vara 
behörighetsadministratörer i Valid. Dessa kan i sin tur lägga till och ta bort 
behörighetsadministratörer för övriga användare i kommunen. Rollen som 
inskrivare krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i Valid.  
För att minska sårbarheten föreslås valnämnden utse två 
behörighetsadministratörer och två inskrivare.  
 
Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 
 
 
 
 
Jesper Tjulin  
Stabschef  

 
 
 
Kopia till 
Utsedda behörighetsadministratörer och inskrivare 
Länsstyrelsen, Ingrid Nilsson, jurist  
Länsstyrelsen Cecilia Skoog, jurist 
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 Nyhetsbrev för kommuner 1(2)
 Datum Utgåva  

 2021-12-23 2021:16V  
   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:16V 

 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Kommunens handbok vid valen 2022 publicerad på Valcentralen 

 Förtydligande om kommunens behörighetshandlingar gällande Valid 

 Behörigheter i Valid och valgeografi 

 

Kommunens handbok vid valen 2022 publicerad på Valcentralen 

Nu är Kommunens handbok: Valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 
publicerad på Valcentralen. Valcentralen når du på adressen valcentralen.val.se. Handboken 
ger en översikt över kommunens arbete före, under och efter valen till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige den 11 september 2022.  

När du kommer in på Valcentralen väljer ni ”För kommun” på första sidan. Efter att ha 
klickat där, kommer ni att se handboken under kalenderlisten. 

 

Förtydligande om kommunens behörighetshandlingar gällande Valid 

När en medarbetare i en kommun ska begära behörighet i Valid av länsstyrelsen (gäller 
behörighetsadministratörer [BAD] samt inskrivare), måste den personen på något sätt vara 
utsedd av valnämnden i kommunen. Det kan ske på minst två olika sätt: 

1. Det fattas ett särskilt beslut i nämnden vem eller vilka som ska kunna begära 
behörigheter i Valid för kommunens handläggare. Ett sådant beslut kan också 
innehålla en uppräkning av alla som ska vara behörighetsadministratörer och 
inskrivare, om det anses behövligt. 
 

2. Det framgår av en arbets- eller delegationsordning vem eller vilka som ska kunna 
begära behörigheter i Valid för kommunens handläggare. Detta kan också 
kompletteras av ett beslut med en uppräkning av alla som ska vara 
behörighetsadministratörer och inskrivare, om det anses behövligt. 

 
Till behörighetsbegäran som skickas till länsstyrelsen ska bifogas behörighetshandlingar som 
visar detta. 

I de fall det är brådskande för valhandläggare att komma in i systemet, och valnämnden inte 
hinner utse företrädare genom särskilt beslut eller om arbets- eller delegationsordning 
saknas, kan det i undantagsfall finnas andra sätt att visa att en person har behörighet att 
företräda kommunen. 
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 Nyhetsbrev för kommuner 2(2)
 Datum    

 2021-12-23    
    

  
 
Exempelvis kan ett anställningsbevis visa att personen är anställd i kommunen. Tillsammans 
med att en kanslichef, förvaltningschef, valnämndsordförande eller liknande skriver under 
behörighetsbegäran kan det räcka inledningsvis. Detta ska i så fall följas upp med ett beslut 
från valnämnden så snart som möjligt i efterhand. 

 

Behörigheter i Valid och valgeografi  

Om ni inte hinner få behörighet i Valid (Ladm) till dess att valdistrikt och valkretsar ska 
administreras i Valid, vill vi påminna om att även länsstyrelserna (Radm) har behörighet att 
utföra valnämndernas uppgifter i Valid när det gäller valgeografi (valdistrikt och valkretsar).  

Kontakta länsstyrelsen om ni inte har möjlighet att administrera valdistrikt eller valkretsar i 
Valid. Alla valdistrikt och valkretsar i alla kommuner måste klarmarkeras, även om inga 
ändringar skett sedan föregående val. 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Kontakta Valmyndigheten, valadm@val.se, om du saknar tidigare nyhetsbrev. 

God jul och gott nytt valår! 

Valmyndigheten 
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