
Valnämnden PROTOKOLL 1 (7) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-07 §§ 12-20

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan 2022-05-07 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-04-16 Datum när anslaget tas ner 2022-05-08 

Sammanträde med valnämnden 

Tid: Torsdag den 7 april 2022, kl. 16.15 – 17.00 

Plats: Hybridsammanträde via Zoom samt rum Kvallsta i Knivsta 

kommunhus.  

Beslutande: Susanne Jakobsson (M) ordförande 

Bengt-Åke Andersson (KNU) vice ordförande 

Marcus Österman (S)  

Ann Gidlund (KD) 

Sven Hedenskog (L) 

Germund Sjövall (MP) 

Tommy Ljungström (V) 

Anders Eriksson (SD) 

Stig Pettersson (C)  

Bengt-Åke Andersson och Ann Gidlund deltar på distans, övriga 

ledamöter deltar på plats.  

Övriga deltagare: Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare 

Elin Mårtensson, valsamordnare 

Stina Desroses, kanslichef  

Mötessekreterare: Stella Vallgårda 

Justering, se sista 

sida för digital 

underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur senast den 14 april 2022 av: 

Bengt-Åke Andersson (KNU) och Susanne Jakobsson (M). 



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 2 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 

Justering 

Protokollet justeras den 14 april av ordföranden och Bengt-Åke Andersson (KNU), justerare.  

 

§ 13 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns utan ändringar. 

 

§ 14 

Anmälan av delegationsbeslut 

Följande delegationsbeslut är anmälda till nämnden:  

Förteckning över valnämndens delegationsbeslut 2022‐01‐19 ‐ 2022‐03‐30.  

 

 

 
 
 

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 3 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 

Preliminärt besked om statsbidrag 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

 

§ 16 

Olycksfallsförsäkring röstmottagare 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

 

 

 
 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 4 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   Dnr: VN-2022/11 

Risk- och sårbarhetsanalys sam åtgärdsplan för valet 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden antar risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022 i enlighet 
med förvaltningens förslag daterat 2022-02-28.  

2. Åtgärdsplanen ska följas upp av valnämnden innan röstningen inleds.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden uppdrog år förvaltningen att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys samt ta 
fram förslag på åtgärder på valnämndens sammanträde se VN 2021-09-07, § 6. Arbetet 
genomfördes under hösten 2021.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-28 

Förslag till risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan för valet 2022, daterad 2022-02-28 
sekretess enligt 18 kap. 13 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 

Markus Sjölén, valsamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 5 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   Dnr: VN-2022/17 

Fastställande av val- och röstningslokaler samt tillgänglighetsredogörelse i valet 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden antar förslaget på val- och röstningslokaler för valet 2022 i enlighet med 
tjänsteutlåtandet daterat 2022-03-24 med de redaktionella ändringar som 
framkommer på sammanträdet.  

2. Valnämnden mottar rapporten förslag på val- och röstningslokaler samt 
tillgänglighetsredogörelse, daterad 2022-03-24. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen ska det för varje valdistrikt finnas en vallokal. Knivsta kommun har tolv distrikt 
och alltså ska tolv lokaler fastställas. Kommunen ska också se till att det finns lämpliga 
lokaler för förtidsröstning. I valet 2022 behövs två röstningslokaler. 

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-24 

Rapport - Förslag på val- och röstningslokaler 2022 samt tillgänglighetsredogörelse.  

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 6 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19   Dnr: VN-2022/19 

Fastställande av öppettider i val- och röstningslokaler i valet 2022 

Valnämndens beslut 

1. Några skäl att samråda med länsstyrelsen om att begränsa vallokalernas öppettider i 
valet 2022 finns inte.  

2. Valnämnden fastställer dagar och tider för röstningslokalernas öppethållande i 
enlighet med valkansliets förslag i tjänsteutlåtandet daterat 2022-03-25. 

Sammanfattning av ärendet 

Bestämmelser om vallokalers öppethållande finns i 4 kap. 21 § vallagen. Bestämmelser om 
röstningslokalers (förtidsröstning) öppethållande finns i 4 kap. 24 § vallagen. Valnämnden 
har möjlighet att bestämma om vilka dagar och tider som förtidsröstningen ska vara öppen.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-25  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 
  



 
 

 

 Valnämnden  
 

PROTOKOLL 7 (7)  

Sammanträdesdatum  

2022-04-07  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20   Dnr: VN-2022/18 

Riktlinjer för ordning i och i anslutning till röstmottagningsställen  

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar riktlinjer för ordning i och i anslutning till röstmottagningsställen. 

Sammanfattning av ärendet 

I vallagen 8 kap. finns allmänna bestämmelser om röstmottagning. Bestämmelserna ger 
röstmottagarna ansvar för ordningen på röstmottagningsstället. I ordningsbestämmelserna 
finns bland annat förbud mot propaganda eller annan verksamhet som syftar till att påverka 
eller hindra väljare i anslutning till röstmottagningsställen och krav på att valsedlar ska hållas 
ordnade.  

Underlag för beslut: 

Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-25 

Förslag på riktlinjer för ordning i och i anslutning till röstmottagningsställen daterat 2022-03-
25. 

Markus Sjölén Gustafsson, valsamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 
 


