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§ 1 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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§ 2 Dnr 2020-00015  
 

Digital justering av valnämndens protokoll 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att protokollen för nämnden signeras digitalt från 
och med 2021-01-01.      
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde den 17 november 
2020 behandla frågan om att tillåta att protokoll justeras (signeras) 
digitalt. 
 
Digital justering är en del i att digitalisera kommunens ärendehantering 
men ger också fördelar i den nu rådande situationen med 
Coronapandemin, 
dels minskas risken för smittspridning generellt men det 
möjliggör också för ordförande och justerare som tillhör en riskgrupp 
att justera protokollet hemifrån. 
 
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta 
kommunövergripande beslut för en god arkivvård. För att protokoll ska 
kunna justeras digitalt i kommunen måste kommunstyrelsen därför 
godkänna metoden för digitalt bevarande av protokollen och intyga att 
de elektroniska underskrifterna är giltiga vid signeringstillfället och 
därmed över tid. Detta beslut kommer kommunstyrelsen fatta vid sitt 
sammanträde den 1 december. 
 
De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt måste 
också, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen 
justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.      
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Sekretariatet 
 
För kännedom 
Kommunarkivet 
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§ 3 Dnr 2020-00011  
 

Anmälan av delegationsbeslut om remiss från 
kommunstyrelsen av medborgarförslag om att ej 
tillåta uppförande av valplakat samt 
plakatställningar 

Valnämndens beslut 
Valnämndens noterar informationen.   
 
Bakgrund 
Valnämndens ordförande har av tidsskäl yttrat sig till kommunstyrelsen 
över ett medborgarförslag om att ej tillåta uppförande av valplakat samt 
plakatställningar.           
 
Beslutet anmäls till valnämnden. 
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§ 4 Dnr 2020-00012  
 

Anmälan av delegationsbeslut om månadsrapport 
efter oktober 2020 för valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar anmälan.   
 
Bakgrund 
Valnämndens ordförande har i enlighet med nämndens 
delegationsordning fattat beslut om månadsrapport efter oktober 2020. 
Rapporten har översänts till kommunstyrelsen enligt gällnade rutiner.  
 
Beslutet anmäls till valnämnden. 
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§ 5 Dnr 2020-00004  
 

Information om valkrets- och valdistriktsindelning 
inför 2022 års allmänna val och 2024 års val till 
Europaparlamentet 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Martin Fransson, enhetschef, informerar om arbetet med valkrets- och 
valdistriktsindelning inför 2022 och 2024 års val.  
 
Kansliavdelningen har tagit fram ett förslag på ny valdistriktsindelning 
som presenteras vid dagens sammanträde. En ny befolkningsprognos 
presenteras i april 2021 och därefter kan de sista justeringarna göras 
inför beslut i valnämnden. 
 
Tidplanen för arbetet är att valnämnden ska kunna fattat beslut om 
valdistrikten i maj 2021 och att kommunfullmäktige ska kunna fatta 
beslut efter sommaren 2021.  
 
Beslutsunderlag 
-Förändringar i valdistrikt inför valet 2022 (inför januarimötet 2021) 
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§ 6 Dnr 293877  
 

Information om enkätsvar till 2020 års statliga 
valutredning 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen.      
 
Bakgrund 
Valnämndens vice ordförande Bengt-Göran Sandell (S) och 
kansliavdelningen har under hösten 2020 tillsammans svarat på en enkät 
från 2020 års statliga valutredning. 
 
Enkätsvaren redovisas för valnämnden.       
 
Beslutsunderlag 
-Enkätsvar till 2020 års statliga valutredning.      
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§ 7 Dnr 2020-00014  
 

Valnämndens årsredovisning för 2020 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner årsredovisningen för 2020 enlig till ärendet 
bilagt förslag.   
 
Bakgrund 
Valnämnden ska enligt riktlinjerna för ekonomiska rapporter upprätta 
en årsredovisning efter 2020.   
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till årsredovisning.      
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      
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§ 8 Dnr 2021-00002  
 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner uppföljningen.      
 
Bakgrund 
I samband med internbudgeten för 2020 beslutade valnämnden även om 
en intern kontrollplan för 2020. Planen innehåller en granskning av 
tidsplan samt möjlighet att snabbt mobilisera resurser för ett extra val. 
Kontrollplanen följs nu upp.      
 
Beslutsunderlag 
-Uppföljning intern kontrollplan 2020-      
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      
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§ 9 Dnr 2020-00013  
 

Internbudget för valnämnden för 2021, inklusive 
intern kontrollplan 

Valnämndens beslut 
Valnämnden antar internbudget och intern kontrollplan för 2021 enligt 
till ärendet bilagt förslag.   
 
Bakgrund 
Valnämndens ska enligt ekonomiska riktlinjer i Växjö kommun fastställa 
en internbudget och intern kontrollplan för 2021.     
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till internbudget 2021 för valnämnden (inklusive intern 
kontrollplan).      
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen      

 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2021-01-21 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   12 (14) 

 

§ 10 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 6-8 för 2020 presenteras för valnämnden.  
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§ 11 Dnr 2020-00002  
 

Meddelanden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen i protokollet.  
 
Bakgrund 
Följande skrivelser av intresse har inkommit eller skickats sedan 
föregående sammanträde: 
 

• Kommunfullmäktige 2020-10-20 § 242 Fyllnadsval av ordförande 
i valnämnden. 
• Kommunfullmäktige 2020-10-20 § 192 Delårsrapport för Växjö 
kommun per augusti 2020. 
• Kommunfullmäktige 2020-11-17 § 260 Växjö kommuns budget för 
2021. 
• Kommunstyrelsens beslut från 1 december om Ekonomisk rapport 
oktober med 
prognos, Växjö kommun. 
• Kommunstyrelsens beslut 2020-12-01 om utvärdering av digitala 
sammanträden.     
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§ 12 Dnr 292816  
 

Övrigt 

Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet.  
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