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Närvarande ersättare
Anna Porsaeus (L)
Milena Axklo (C)
Johannes Wretljung Persson (MP)
Emil Ytter (M)
Gisela Carstinge (SD), § § 62 - 64 
Ibrahim Onar (KD)

Övriga närvarande
Anders Olsson, enhetschef valkansliet 
Sofia Ersson, samordnare valnämndens kansli 
Mikael Stenås, valsamordnare 
Jens Vennerström, valsamordnare 
Lina Dahlström, nämndsekreterare
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§56 Dnr VN 1809333-

Protokollsjustering

Beslut
Valnämnden uppdrar åt Erik Janse (MP) att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordföranden.

Justerandes siRnatur

c.
Utdrassbestvrkande
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§57 Dnr VN 1809332-

Fastställande av föredragningslista och heslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs med ändringen att ärende 3, information om 
Västerås stads arbete med demokrati och inflytande för invånarna i Västerås, 
utgår.

2. Paragraferna 56 - 62 är offentliga vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§58 Dnr VN 1810680-

Information - Västerås stads arbete med demokrati och 
inflytande för invånarna i Västerås
Ärendet utgår.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§59 Dnr VN 1809310-

Beslut - Anmälan av handlingar

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan för valnämndens diarium samt inkomna remisser och handlingar 
av särskild betydelse som inkommit sedan föregående sammanträde anmäls 
till valnämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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Justerandes signatur

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inga delegationsbeslut finns att redovisa för valnämnden.

§60 Dnr VN 1810495-

kl
Utdragsbestvrkande
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§61 Dnr VN 2018/00051-1.3.2

Beslut - Revidering av valnämndens informationshanteringsplan 
för allmänna handlingar

Beslut
Revideringar i valnämndens informationshanteringsplan antas att gälla 
retroaktivt från och med den 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ska enligt stadens Riktlinje för hantering av arkiv utarbeta och 
besluta om Redovisning av allmän handling (informationshanteringsplan) 
som fastställer nämndens informationshantering genom att i planen ange 
bevarande, gallring, ev diarieföring, förvaring och hantering av nämndens 
allmänna handlingar.

Informationshanteringsplanen ska redovisa faktiska förhållanden och 
återspegla förekomsten av handlingar i verksamheten. Detta innebär att 
upprättad plan behöver ses över årligen för att hållas aktuell.

Ett förslag till revidering av valnämndens redovisningsplan föreligger och de 
nya instruktionerna och gallringsfristema föreslås gälla retroaktivt från den 1 
januari 2021.

Valnämnden antog Redovisningsplan för allmänna handlingar den 20 
november 2018. De revideringar som nu har gjorts är följande:

* Planen är inlagd i en ny mall och heter nu ”Redovisning av allmän 
handling - Informationshanteringsplan” enligt stadens riktlinjer.

* Två poster som avser hantering av röstkort och röstsedlar vid kommunal 
folkomröstning har lagts till.

* De poster som redan finns med i informationshanteringsplanen för 
gemensamma styr- och stödprocesser inom Västerås stad har tagits bort.

* Informationen om gallringsfrist för utbildningsintyg för röstmottagare har 
förtydligats.

* Det har tydliggjorts att planen gäller för allmänna val, 
Europaparlamentsval och folkomröstningar.

Kopia till
Stadsarkivet

Justerandes signatur Utdragsbestvrkande
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§62 Dnr VN 2021/00033-1.4.1

Beslut - Verksamhetsplan 2022, inklusive risk- och 
internkontrollplan

Beslut
1. Verksamhetsplan 2022 godkänns med tillägg att begreppet bemanning 
definieras i avsnittet om omvärldsbevakning.

2. Risk- och internkontrollplan 2022 godkänns med tillägg att en definition 
av konsekvensklasser och sannolikhet infogas i dokumentet.

Ärendebeskrivning
Utifrån kommunfullmäktiges årsplan gör nämnden en verksamhetsplan som 
beskriver nämndens verksamhetsplanering för kommande år för att nå 
fastställda mål och uppdrag i årsplanen samt i nämndens styrkort. I 
verksamhetsplanen fattas också beslut om budget.

Nämndens verksamhetsplan ska även innehålla en internkontrollplan enligt 
fastställd riktlinje.

Val nämn dens verksamhetsplan för 2022 har främst fokus på förberedelser 
och genomförande av allmänna val till riksdag, kommun och region.

Risk- och internkontrollplanen presenteras dels som ett avsnitt i 
verksamhetsplanen, dels som egen bilaga med en lista över prioriterade 
aktiviteter.

Verksamhetsplanen följs upp under 2022 i två delårsrapporter och i 
verksamhetsberättelse för 2022.

Valkansliet har till valnämnden lagt fram följande förslag till beslut:
1. Verksamhetsplan 2022 godkänns.
2. Risk- och internkontrollplan 2022 godkänns.

Yrkanden
Hans Carlqvist (M) yrkar att begreppet bemanning definieras i avsnittet om 
omvärldsbevakning i verksamhetsplanen.

Dan Edlund (C) yrkar att en definition av konsekvensklasser och sannolikhet 
läggs till i risk- och interlcontrollplanen.

Proposition
Efter överläggning finner ordföranden att valnämnden beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag med tillägg av förslagen från Hans Carlqvist (M) 
och Dan Edlund (C).

Kopia till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

10 (12)
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§63 Dnr VN 2021/00030-1.1.1

Beslut - Svar på remiss - Motion från (M) om drive in/drive 
through-röstning med bil och cykel

Beslut
Yttrande daterat 2021-10-29 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Är endeb eskrivning
Anna Hård af Segerstad (M) och Eleonore Lundkvist (M) har på 
kommunfullmäktigesammanträdet den 17 juni 2021 lämnat in en motion där 
det föreslås att uppdra åt valnämnden att inför valet 2022 ta fram ett förslag 
för att möjliggöra, om det behövs, begära dispens för, drive in/drive through- 
röstning från bil och cykel.

Kommunstyrelsen som bereder ärendet har i en remiss begärt in yttrande på 
motionen från valnämnden. Remissen ska besvaras senast den 30 november 
2021.

Valkansliet har tillsammans med en stadsjurist tagit fram ett förslag till 
yttrande. Bakgrunden till yttrandet är den juridiska bedömningen av 
förslaget. Att val genomförs på ett rättssäkert sätt är det som den kommunala 
valorganisationen främst ska ta hänsyn till vid avväganden i samband med 
planering och genomförande av allmänna val.

Valkansliet har till valnämnden tagit fram följande förslag till beslut:

Yttrande daterat 2021-10-29 antas och överlämnas till kommunstyrelsen.

Yrkanden
Jakop Yildiz (S), Erik Janse (MP), Harri Åman (V), Hans Carlqvist (M) och 
Jan Johansson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§64 Dnr VN 2021/00003-1.3.3

Information från valnämndens kansli

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Mikael Stenås informerar om arbetet med planering och inventering av 
vallokaler inför valet 2022.

Utdraesbestvrkande


