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 Sammanträdesprotokoll  
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2



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 
Valnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Kenneth Emilsson (M) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Karin Dellenmark (S) 
Anita Håkansson (C) 
 
Tjänstemän 
Christoffer Mowide, valansvarig 
Rebecka Hansson, valhandläggare 
Elisabeth Olofsson, valansvarig 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 46 Val av justerare 

 

5 
§ 47 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 48 Valutvärdering 2022 

2022/27 

7 
§ 49 Ekonomisk uppföljning av valet 2022 

2022/29 

8 - 9 
§ 50 Digital mellanlagring av handlingar 

2022/30 

10 - 11 
§ 51 Meddelande till valnämnden 

2022/5 

12 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 46 Val av justerare 
 

Valnämndens beslut 
 Utse Birgitta Bengtsson (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 47 Fastställande av dagordning 
 

Valnämndens beslut 
 Dagordningen fastställs. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Valutvärdering 2022 
Ärendenummer VN 2022/27 
 

Valnämndens beslut 
 Godkänner redovisningen.  
 

Beslutsnivå 
Valnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet har sammanställt utvärdering utifrån inkomna synpunkter, en enkät 
bland valfunktionärer och egna erfarenheter. 
Utvärderingen visar att valarbetet har fungerat bra. En del utvecklingsområden 
har dock identifierats. 
Resultatet av utvärderingen har sammanställts i rapport, för användning som 
planeringsunderlag till kommande val. 
 

Beslutsunderlag 
• Valkansliets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 

• Rapporten utvärdering av val 2022 daterad 2022-10-28 

• Avstämningsmöte med ordförande för valdistrikten daterad 2022-09-28 

• Avstämningsmöte med röstmottagare från förtidsröstningen daterad 2022-09-
28 

• Enkät till röstmottagarna 
 

Valnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 49 Ekonomisk uppföljning av valet 2022 
Ärendenummer VN 2022/29 
 

Valnämndens beslut 
1. Uppdra åt valkansliet att utreda orsakerna till valnämndens underskott i valet 

2022. 
2. Uppdra åt valkansliet att återkomma med förslag på principer för ekonomisk 

redovisning av kommande val för att möjliggöra en effektivare ekonomisk 
uppföljning även under pågående valperiod. 

 

Beslutsnivå 
Valnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet har gjort en ekonomisk uppföljning av valet 2022. Efter 
uppföljningen visar prognosen att valnämnden har en negativ avvikelse 
gentemot budget om 160 000 kronor.  
Eftersom avvikelsen gentemot budgeten är så stor föreslår valkansliet en djupare 
granskning av valnämndens utfall. Valkansliet föreslår också att valnämnden ger 
valkansliet i uppdrag att ta fram förslag på principer för ekonomisk 
redovisningen av val.  
Efter genomförda uppdrag ska valkansliet redovisa resultatet till valnämndens 
ordförande som fattar beslut om valnämnden bör sammanträda för att diskutera 
resultatet ytterligare. 
 

Beslutsunderlag 
• Valkansliets tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 

• Ekonomisk uppföljning daterad 2022-11-21 
 

Valnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 50 Digital mellanlagring av handlingar 
Ärendenummer VN 2022/30 
 

Valnämndens beslut 
 För ärenden som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast 

handlingar som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper. 
Övrig information sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och 
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). Detta är ett led i den 
pågående digitaliseringen av kommunens verksamhet.  

 

Beslutsnivå 
Valnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet förslår en övergång från fysisk förvaring av handlingar i det 
allmänna diariet till en huvudsakligen digital förvaring. En sådan övergång stöds 
av kommunens arkivreglemente1. 
 

Beslutsunderlag 
• Valkansliets tjänsteskrivelse daterade 2022-11-16 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 104 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37 

• Arkivreglemente för Älmhults kommun 2009-04-02 

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver 
finnas på papper daterad 2020-09-11 

 

Valnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 

 
1 Fastställt i Kommunfullmäktiges beslut 2009-06-22, § 94 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

_____ 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Tekniska förvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 51 Meddelande till valnämnden 
Ärendenummer VN 2022/5 
 

Information 
 Inga handlingar anmäldes. 
_____ 
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