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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Godkänner dagordningen enligt nedan: 

Sammanfattning 
Dagordningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen. Nämnden 

kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.  
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§ 2 Beslut om behörighet i Valid 
Diarienummer: VN-2022-1  111 

Beslut 
Valnämnden beslutar utse följande personer till behörighetsadministratör med 
rollen inskrivare i Valid: 

 Alexandra Skoog, Valansvarig 

 Öywind Thornander, Valadministratör 

Sammanfattning 
Inför de allmänna valen 2022 går valmyndigheten och länsstyrelserna ifrån det 
gamla valdatasystemet (VDS) då det inte längre uppfyller kraven på 
informationssäkerhet och framtida uppdateringar är begränsade. 
 
VDS ersätts med det nya systemet Valid. 
 
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. 
 
Valnämnden behöver därför fatta beslut om: 
 
• Vilka som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Det får finnas max fyra 
behörighetsadministratörer i varje kommun. Dessa kan i sin tur lägga till och ta bort 
behörighetsroller för kommunens övriga användare. 
 
• Vilka av behörighetsadministratörerna som också ska ha rollen inskrivare. Rollen  
inskrivare krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i Valid.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-01-10 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör . 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län 

Valadministratör  


