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Valnämndens presidium 

Plats och tid Videomöte, 2021-01-04 

Beslutande Camilla Strandman (C), ordförande 
Mika Muhonen (S), 1:e vice ordförande 
Lennart Owenius (M), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagande Kersti Ingemarsson, sekreterare 

Utses att justera Lennart Owenius (M) 

Underskrifter           Paragrafer 1-2 
Sekreterare 

Kersti Ingemarsson 

Ordförande 
Camilla Strandman (C) 

Justerande 
Lennart Owenius (M) 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämndens presidium 

Sammanträdesdatum 2022-01-04 
Datum för anslags uppsättande 2022-01-04 
Anslags nedtagande 
Förvaringsplats för protokollet 

2022-01-26 
Sektor verksamhetsstöd, kansli och utveckling 

Underskrift 
Kersti Ingemarsson 
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§ 1. Val av justerare 

Beslut 
Lennart Owenius (M) utses att justera dagens protokoll.  
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Dnr VN-2022-1 

§ 2. Åtkomst och behörighet till Valid 

Beslut 
Valnämndens presidium utser valnämndens sekreterare Kersti Ingemarsson och sakkunnig 
tjänsteman - val Lennart Jonasson som behörighetsadministratörer i Valid med rollen 
inskrivare. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
Beslutet anmäls till valnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har infört ett nytt valdatasystem, Valid. Det är Länsstyrelsen som måste ge 
åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara behörighetsadministratörer och 
inskrivare hos kommunen. Därefter kan dessa hantera övriga behörighetsroller inom 
kommunen. Det är normalt valnämnden som ansvarar för behörighetsadministrationen och för 
användarna i sin kommun. Den lägger till och tar bort användare, ser till att användarna har 
rätt behörighetsroll, med mera. Valnämndens presidium behöver därför fatta beslut om vilka 
som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Presidiet behöver också besluta om vilka 
som ska ha rollen inskrivare. Ifyllda och undertecknade blanketter för begäran om behörighet, 
behörighetsadministrator och inskrivare på kommun samt förbindelse om behörighet ska 
skickas till Länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Bestämmelser för behörighetsadministratörer och inskrivare på kommun 
• Handledning behörighetsadministration i Valid 
• Säkerhetsbestämmelser för nyttjande av Valid kommun 
• Blankett begäran behörighetsadministratör 
• Blankett förbindelse behörighetsadministratör 

Dagens sammanträde 

Muntlig föredragning 
Kersti Ingemarsson 
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