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Tid och plats På distans via applikationen Microsoft Teams, kl. 
09:00-09:50 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Mikael Virdelo (M), Ordförande 
Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande 
Gudrun Holmberg (C) 
Håkan  Ferner (S) 
Inger Kratz (L) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Tajma Sisic (S) 
Magnus Folcker (MP) 
Kristian Rappner (V) 

 
Tjänstepersoner 

 
Carina Elmefall, kanslichef 
Martin Fransson, enhetschef 
Fredrik Pettersson, sekreterare 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Fredrik Pettersson 

Ordförande Mikael Virdelo (M) 

Justerare Bengt-Göran Sandell (S) 

Justerade paragrafer §§ 13-19 

Ajournering  

Anmärkning På grund av Coronapandemin genomfördes 
sammanträdet på distans via applikationen 
Microsoft Teams 
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§ 13 Dnr 292815  
 

Justering av protokoll 

Valnämndens beslut 
Valnämnden utser Bengt-Göran Sandell (S) till att justera protokollet.  
 
Bakgrund 
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver 
ordförande.   
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§ 14 Dnr 2021-00005  
 

Ekonomisk uppföljning efter april 2021 med 
helårsprognos för valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter april 2021 
med helårsprognos, enligt till ärendet bilagt förslag.     
 
Bakgrund 
Alla nämnder har enligt gällande ekonomiska rutiner lämna en 
ekonomisk uppföljning efter april 2021 till kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
-Ekonomisk uppföljning efter april 2021 med helårsprognos för 
valnämnden.      
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr 2020-00004  
 

Valkrets- och valdistriktsindelning inför 2022 års 
allmänna val och 2024 års val till 
Europaparlamentet 

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 

fastställer en ny valdistriktsindelning i Växjö kommun i enlighet 
med tabell som bifogas som bilaga 1 och beskrivning som bifogas 
som bilaga 2 till denna skrivelse. 

 
2. Kommunfullmäktige föreslår att Länsstyrelsen i Kronobergs län 

fastställer att Växjö kommun utgör en valkrets. 
 

3. Kommunfullmäktige bemyndigar valnämnden att lämna 
kompletterande information till länsstyrelsen samt genomföra 
mindre förändringar av valdistriktsindelningen.  

 
Bakgrund 
Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om nya indelningar i 
valdistrikt senast den 31 oktober året före det valår då den nya 
indelningen ska gälla för första gången. För att gälla ska beslutet vara 
fastställt av länsstyrelsen. 
 
Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 
2000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt 
omfatta färre än 1000 eller fler än 2000 röstberättigade. Ett valdistrikt 
får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga 
skäl. 
 
Länsstyrelsen har begärt kommunens beslut om ny valdistriktsindelning 
senast 1 oktober 2021. 
 
Ärendet har beretts tillsammans med valnämndens presidium. 
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2021-05-07. 
-Bilaga 1: Lista över valdistrikt med nyckelkoder och prognoser över 
röstberättigade. 
-Bilaga 2: Beskrivning av föreslagna förändringar av befintliga valdistrikt 
och av nya valdistrikt. 
-Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kommer en bilaga 
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med kartor över de nya valdistrikten biläggas ärendet. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige      
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§ 16 Dnr 2021-00003  
 

Redovisning av ordförandes delegationsbeslut om 
kommunstyrelsens remiss av Justitiedepartementets 
remiss av delbetänkandet Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7) 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar redovisningen.   
 
Bakgrund 
Valnämndens ordförande har i samråd med vice ordförande, av tidsskäl, 
fattat beslut om yttrande över kommunstyrelsens remiss av 
Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7). 
 
I enlighet med kommunallagens bestämmelser redovisas beslutet för 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
-Valnämndens ordförandes delegationsbeslut om yttrande över 
kommunstyrelsens remiss av Justitiedepartementets remiss av 
delbetänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 
2021:7) daterat 2021-02-24.      
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§ 17 Dnr 2020-00007  
 

Valmyndighetens nyhetsbrev 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen.   
 
Bakgrund 
Valnämnden har som rutin att vid sina sammanträden ta upp de 
nyhetsbrev som skickats från valmyndigheten sedan senaste 
sammanträdet.   
 
Beslutsunderlag 
Nyhetsbrev nummer 4-5 för 2020 presenteras för valnämnden.  
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§ 18 Dnr 2021-00004  
 

Meddelanden till valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen.   
 
Bakgrund 
Följande beslut av intresse av inkommit till valnämnden sedan det 
senaste sammanträdet: 
 

• Kommunfullmäktige2021-02-16  § 26 Tilläggsbeslut till budget för 
Växjö kommun 2021. 

 
• Kommunfullmäktige § 19 2021-02-16 Ny arbetsmiljöpolicy. 

 
• Kommunfullmäktige § 9/2021 om Medborgarförslag om att ej 

tillåta uppförande av valplakat samt plakatställningar. 
 

• KS beslut 6 april 2021 om reviderad Vägledning vid 
brottsmisstanke eller rättslig prövning. 

 
• Medborgarundersökning 2020 - beslut KS 6 april. 

 
• Protokollsutdrag KF 2021-04-20  § 57 Uppdrag om en reviderad 

klimatanpassningsplan. 
 

• Protokollsutdrag KF 2021-04-20  § 60 Uppdrag om att uppdatera 
nuvarande Policy för att förebygga och hantera alkohol- och 
drogmissbruk i Växjö kommunkoncern att även inkludera 
spelproblematik. 

 
• Protokollsutdrag KF 2021-04-20  § 61 Revidering av resepolicy 

och riktlinjer för resor. 
 

• Protokollsutdrag KF 2021-04-20  § 39 Årsredovisning 2020 för 
Växjö kommun. 

 
• Protokollsutdrag KF 2021-04-20  § 40 Revisionsberättelse för 

2020 för Växjö kommun. 
 

• Protokollsutdrag kommunens revisorer 2021-04-08  § 71 
Grundläggande granskning av nämnder och kommunstyrelsen. 
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• Skrivelse om likabehandling av alla anmälda partier avseende 

valsedelsutläggning 2022. 
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§ 19 Dnr 292816  
 

Övrigt 

Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet.  
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