
 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Kanslienheten 
Sandra Berwing 
Nämndsekreterare 
0156-522 78 
Sandra.berwing@trosa.se 

Kallelse 
Datum 
2022-01-11 
 

Tid: Tisdagen den 18 januari 2022 kl. 16:30  
Plats: Ordförande och vice ordförande deltar på plats i Trosa kommunhus. 

Övriga deltar på distans genom Microsoft Teams. 

 
 

 

 

Kallelse till valnämnden 

Ärende  

1.  Val av ständig justerare år 2022 VN 2022/1 

2.  Behörighet i valadministrationssystemet Valid VN 2022/2 

3.  Beslut om förtidsrösningslokaler val till riksdag, kommun och region 
2022 

VN 2022/3 

4.  Information/diskussion om vallokaler till valdagen   

5.  Nästa sammanträde  

 
 
 
 
Dan Larson (M)   Sandra Berwing 
Ordförande    Sekreterare 





 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
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Kanslienheten 
Sandra Berwing 
Nämndsekreterare  
0156-522 78 
Sandra.bewing@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-13 
Diarienummer 
VN 2022/1 

  

 
Val av ständig justerare år 2022 

 
Förslag till beslut 
Vice ordförande utses till ständig justerare av valnämndens protokoll tillsammans 
med ordförande för år 2022.  

 
 
 
 
Helena Edenborg   Sandra Berwing 
Kanslichef    Nämndsekreterare  
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Kanslienheten 
Sandra Berwing 
Nämndsekreterare 
0156-522 78 
Sandra.berwing@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-13 
Diarienummer 
VN 2022/2 

Behörighet i valadministrationssystemet Valid 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att Helena Edenborg och Sandra Berwing ska utses som 
behörighetsadministratörer samt inskrivare för Trosa kommun i 
valadministrationssystemet Valid.  

Ärendet 
Valid är namnet på det gemensamma IT-stöd som hela valadministrationen 
använder. Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, partikanslier, 
utlandsmyndigheter och tryckerier använder systemet. Beroende på behörighet får 
en användare tillgång till olika delar av systemet. För att kunna arbeta i systemet 
krävs att personen dels har fått åtkomst till systemet, och dels har fått en 
behörighetsroll i systemet. Behörighetsadministratören kan tilldela, ta bort och 
ändra roller för användare och inskrivarens uppgift är att skriva in kommunens 
användare i systemet samt administrera de verifieringar som de inskrivna 
användarna genomgår.  

Åtkomst och behörigheter för rollen som behörighetsadministratör och inskrivare 
kommun begärs hos länsstyrelserna.  

Helena Edenborg Sandra Berwing 
Kanslichef  Nämndsekreterare 

Beslut till 
Länsstyrelsen i Södermanland 
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Kanslienheten 
Sandra Berwing  
Nämndsekreterare 
0156-522 78 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-13 
Diarienummer 
VN 2022/3 

  

Förtidsrösningslokaler vid val till riksdag, kommun och 
region 2022 

 
Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer följande lokaler för förtidsröstning vid valet 2022: 

• Hedebyhallen i Vagnhärad 
• Skärborgarnas hus i Trosa  
• Bibblan Birk i Västerljung 
• Trosa kommunhus 

 
Ärendet 
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en 
röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela 
landet. Det är respektive kommun som bestämmer vilka lokaler som ska ha 
förtidsröstning.  
 
Trosa kommun har tidigare använt biblioteken i Trosa och Vagnhärad som 
förtidsrösningslokaler men ser ett behov av att byta lokaler till några som är mer 
rymliga.  
 
Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med 
valdagen. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet 
även på valdagen. Varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje 
kommun vara öppen. Det innebär att förtidsröstningen vid valet 2022 börjar onsdag 
den 24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september 2022. 
 
 
Helena Edenborg   Sandra Berwing 
Kanslichef    Nämndsekreterare  
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