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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Valdistrikt 2022 (VN 2020.001)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige godkänner de nya valdistrikten enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Inför valet 2022 har valkansliet gjort en översyn av de 17 valdistrikten i Vallentuna då några 
börjar tangera det maximalt rekommenderade antalet röstberättigade som är 2000. 
Ambitionen har varit att behålla samma antal valdistrikt och att dessa enligt valmyndighetens 
rekommendation ska följa nyckelkodsområden, NYKO. NYKO är statistikområden och är en 
finare geografisk indelning av en kommun och används för planeringsändamål för 
kommunens verksamheter exempelvis skolornas upptagningsområden eller som i det här 
fallet valdistrikt. Valkansliet har använt sig av kartverktyget FB-webb och har tillsammans 
med kart- och mätavdelningen tagit fram det liggande förslaget.

De distrikten som har blivit för stora till valet 2022 är 2. Markim-Orkesta-Frösunda, 8. 
Vallentuna C och 11. Karlberg. I distrikt 2 har NYKO 115400 (Frösunda) flyttats till 
valdistrikt 17. Kårsta vilket medför att distrikten byter namn till 2. Markim-Orkesta samt 17. 
Kårsta-Frösunda. Runt Vallentuna centrum och Karlberg har gränserna flyttats för att få ett 
mer jämnt antal röstberättigade i de olika valdistrikten. I de södra delarna av Vallentuna, 
distrikt 10. Lovisedal, 13. Bällsta S, 14. Bällsta V, 15. Vallentuna SÖ, har tidigare gränser till 
stor del inte alls följt NYKO vilket de gör i och med det nya förslaget.

Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid, varför hänsyn 
tagits till befolknings- och bostadsbyggnadsprognoser samt påbörjade eller i närtid planerade 
nybyggnadsprojekt.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana 
beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val. 
Detta ärende måste således beredas av valnämnden och kommunfullmäktige i god tid innan 1 
december 2021.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-19
 Karta över valdistrikt 2022
 Karta över valdistrikt 2018
 Karta över valdistrikt 2022 - Centrum och Bällsta
 Karta över valdistrikt 2018 - Centrum och Bällsta

4. Fastställande av vallokaler för allmänna val 2022 (VN 
2020.002)
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Förslag till beslut
Valnämnden antar förvaltningens förslag och fastställer vallokaler enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att valdistrikten inför valet 2022 ritats om samt att de vallokaler som 
tidigare använts inte varit optimalt tillgängliga enligt Myndigheten för delaktighets checklista, 
uppkom ett behov av att se över vilka lokaler som ska användas vid valen framöver. Den 15 
oktober 2020 åkte tjänstepersoner samt valnämndens ordförande runt och inspekterade lokaler 
till det nya förslaget med checklistan för handen.

I första hand är tanken att kommunens idrottshallar ska användas då de till stor del är 
tillgänglighetsanpassade. Målet är också att flera valdistrikt än tidigare ska dela samma 
vallokal och att röstmottagarna i de båda valdistrikten därmed kan hjälpas åt med bemanning, 
material och kompetensutbyte på valdagen. Detta var distrikt 10 och 13, som båda var i 
Lovisedalsskolans idrottshall, ett mycket fint exempel på vid det senaste valet. Logistiken 
före, efter och framförallt under valdagen kommer att underlättas med färre vallokaler. De 
vallokaler som kommunen nyttjar ska även vara centralt placerade med hänsyn till 
kommunikationer för de väljare som bor i valdistriktet.

Förslaget till ändring bedöms inte få några ökade ekonomiska kostnader då det i och med 
detta förslag inte behöver rekryteras och utbildas fler röstmottagare än vid de senaste valen 
samt att eventuella lokalhyror kommer att bli lägre då flera valdistrikt delar lokal.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-19, vallokaler 2022
 Bilaga 1, Valdistrikt och vallokaler 2019 och 2022 Förslag
 Myndigheten för delaktighets checklista

5. Revidering av delegationsordning (VN 2019.004)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att godkänna den reviderade delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutade den 29 augusti 2019 att ge kommunstyrelsens kansli i uppdrag att ta 
fram ett förslag på ny delegationsordning.

Delegering innebär överföring av beslutanderätt från nämnd till utskott eller
tjänstemän underställda nämnden. Valnämndens rätt att besluta om delegering
regleras i kommunallagen (KL 2017:725) genom bestämmelserna i 6 kap. 37–39 §.

En delegationsordning ska vara en förteckning över vilka beslut som en nämnd har delegerat. 
Den visar vem som har rätt att fatta ett visst beslut och används exempelvis i samband med 
överklagande av ett ärende till domstol. Nämnden har alltid det politiska ansvaret för 
delegerade beslut. En tydlig delegationsordning minskar risken för missförstånd och 
felaktigheter. Delegation kan göras i hela ärendegrupper och i enskilda ärenden. Ett ärende 
kan delegeras helt eller delvis. Nämnden har rätt att när som helst ta över ett delegerat ärende 
och fatta beslut i detsamma.
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Nämnden kan inte besluta om så kallad blandad delegering, det vill säga till anställd och 
förtroendevald i förening.

Delegationsbeslut är överklagbara och ska vara möjliga att överklaga på samma sätt som om 
de vore beslutade av nämnden. Beslut kan som regel överklagas antingen genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Beslut som fattas i enlighet med delegationsordningen ska anmälas till nämnden.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, Reviderad delegationsordning
 Reviderad delegationsordning

6. Revidering av informationshanteringsplan (VN 2020.003)
Förslag till beslut
Valnämnden antar förslaget till revidering av informationshanteringsplan för nämndens 
verksamhetsområde samt fastställer den nya klassificeringsstrukturen som tagits fram för att 
överensstämma med verksamhetens processer.

Ärendebeskrivning
Varje myndighet ska enligt kommunens arkivreglemente upprätta en informations-
hanteringsplan, tidigare benämnd dokumenthanteringsplan, som sammanställer myndighetens 
allmänna handlingar med uppgifter om hur dessa ska hanteras utifrån ett bevarande- och 
gallringsperspektiv.

Informationshanteringsplanen ska ses över regelbundet och revideras vid behov. Vid större 
revideringar behöver även klassificeringsstrukturen, dvs informations-hanteringsplanens 
rubriker med tillhörande punktnotation, ändras. Detta har vid denna revidering gjorts för 
valnämnden.

Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, revidering av informationshanteringsplan, 2020-12-15
 Informationshanteringsplan allmänna val och folkomröstning
 Klassificeringsstruktur allmänna val och folkomröstning

7. Arkivbeskrivning för valnämnden (VN 2020.004)
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.
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Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en överblick över 
hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är organiserad. 
Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa 
detta så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper 
som produceras och förvaras där.

I Vallentuna kommuns arkivreglemente (KF 2015-06-08 § 73) fastställs det hur 
arkivorganisationen ska se ut inom kommunens myndigheter. Hur valnämndens 
arkivorganisation är bemannad framgår i arkivbeskrivningen.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, arkivbeskrivning, 2020-12-16
 Arkivbeskrivning valnämnden

8. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Valämnden tar del av anmälningarna och lägger dem till handlingarna.

Anmälda handlingar
 VN 2019.006-5    §160 KF Svar på motion (V) om tillgängligheten i vallokalerna
     Digital enkät till valnämnderna - med Vallentuna kommuns svar

9. Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Varje möte tar valnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut.
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa. 
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