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Bengt Norrlén (S) 
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Mildred Eggen (C) 
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Övriga närvarande Susanne Hedman-Jensen, kommunchef 
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§ 1  

Information från valkonferens 

Valnämndens beslut 

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

Valnämndens ordförande Solweig Nyrede och kommunsekreterare Mona 

Hyttsten lämnar rapport från SKR:s och Valmyndighetens digitala 

valkonferens. Konferensens var riktad till kommunernas och länsstyrelsernas 

valadministration. Medverkade gjorde bland annat representanter från 

Valmyndigheten och SKR, men även externa talare, bland andra talman 

Andreas Norlén och kultur- och demokratiminister Amanda Lind samt 

SKR:s ordförande Anders Knape. 

Lagrådsremiss 

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet, med anledning av det 

första delbetänkandet från 2020 års valutredning, Förstärkt skydd för 

väljarna vid röstmottagning. SOU 2021:7. Remissen föreslår att ändringar 

träder i kraft inför valen 2022. 

• Det förtydligas att väljaren ska välja sina valsedlar och göra i ordning 

sina röster i enskildhet. 

• I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig 

avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut.  

• Valsedelstället ska effektivt skyddas från insyn från andra väljare så 

att en väljare kan välja sina valsedlar utan påverkan och insyn från 

andra väljare. 

• Samtidigt ska röstmottagarna ges rimligt goda förutsättningar att 

fullgöra sitt ansvar att upprätt hålla ordningen bland valsedlarna och 

kunna hålla uppsikt över väljarnas sätt att agera i anslutning till 

valsedelsstället. 

• Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte 

själva kan ta sina valsedlar på den avskärmade plats där valsedlarna 

finns utlagda ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna. En 

sådan väljare får också anlita någon annan person som hjälper honom 

eller henne med detta. 

• Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att 

lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. (Tidigare de 

partier som fått mer än 1 % av rösterna vid föregående val.)  

• Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att ta fram, utveckla 

och tillhandahålla utbildningsmaterial för länsstyrelser och 

valnämnder. 



 
 
 
 
 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

• Det klargörs att den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får 

uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen, om det är av 

väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. 

Ny lydelse i Vallagen 

• Varje väljare ska vara ensam bakom en valskärm och själv göra i 

ordning sina röster där. Därefter ska väljaren lämna valkuverten till 

röstmottagarna. 

Stärkt skydd av allmänna val 

• Stöd till kommuner och länsstyrelser 

• Uppdaterade handböcker och handledningar 

• Digital utbildning inom valsäkerhet – start v. 45 

• Workshop inom valsäkerhet med kommuner – dec/jan 

Valsäkerhet, fördjupning hotbild, metod för 

verksamhetsskyddsanalys 

• Förstärkt incidenthantering 

 

_____ 
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§ 2  

Bemanning valnämndens kansli 

Valnämndens beslut 

1. Valnämndens kansli bemannas av personal från kommunstyrelsens 

kansliavdelning. 

2. Kommunsekreterare Mona Hyttsten utses till valsamordnare.        

Ärendebeskrivning 

Personal från kommunstyrelsens kansliavdelning har vid tidigare val utgjort 

bemanningen vid valnämndens kansli. Arbetet innefattar administration och 

planering av kommunens genomförande av allmänna val, samt verkställighet 

av valnämndens beslut. Arbetet innebär också att se över organisationen och 

bemanningen i förtidsröstningslokaler och vallokaler.  

_____ 
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§ 3 

Valnämndens representanter i utbildningar och 
konferenser 

Valnämndens beslut 

Valnämndens ordförande, vice ordförande samt valkansliets valsamordnare 

representerar valnämnden på utbildningar och konferenser inför de allmänna 

valen 2022.  

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen utbildar länets valnämnder inför varje valår. Varje kommun 

får i regel ett begränsat antal utbildningsplatser vid konferenserna. Utöver 

länsstyrelsens utbildningar kan SKR eller Valmyndigheten också anordna 

utbildningar och konferenser.  

_____ 
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§ 4 

Redovisning av valdistrikt och antal röstberättigade 
samt vallokaler och förtidsröstningslokaler 

Valnämndens beslut 

1. Valsamordnare Mona Hyttsten får i uppdrag att tillsammans med 

trygghetschefen Carl-Fredrik Norgren göra en översyn av vallokaler  

och förtidsröstningsställen inför valet 2022. 

2. Återrapportering sker till valnämndens nästa sammanträde.  

Ärendebeskrivning 

Distrikt, antal röstberättigade Vallokal 2018 

Hagge-Harnäs, 1290 Hagge skola, matsalen 

Morgårdshammar-Gubbo, 1540 Vinsbo skola, klassrum 

Smedjebacken S, 1261 Folkets Hus, Smedjebacken 

Smedjebacken C, 1085 Biblioteket Smedjebacken 

Smedjebacken N, 1375 Bergaskolan, hantverkshuset 

Söderbärke-Malingsbo, 1629 Folkets Hus, Söderbärke 

Sörbo-Vad, 495 Vads Bystuga  

Enligt nya skarpare regler ska valhemligheten skyddas väl i vallokalerna  

och vid förtidsröstningsställena. Det sker främst genom avskärmningar av 

valsedlarna samt att valskärmarna ska skyddas för insyn.  

Då avskärmningarna blir utrymmeskrävande kommer det skapa problem i 

vissa vallokaler samt förtidsröstningsställen. 

Förtidsröstningslokaler har vid tidigare val varit kommunhusets entré och 

Folkets Hus entré Söderbärke.  

_____ 
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§ 5 

Valnämndens budget 2022 

Valnämndens beslut 

1. Budgetinformationen godkänns. 

2. Kommunchef Susanne Hedman-Jensen och valsamordnare  

Mona Hyttsten får i uppdrag att undersöka möjligheten att köpa  

in ny modell av valbås som kan vara lämplig i lokaler med  

begränsad yta.  

Ärendebeskrivning 

Kommunchef Susanne Hedman-Jensen informerar om pågående 

budgetarbete inför 2022. Det förväntas en viss ökning av det statsbidraget 

som riktas till kommunernas valarbete, men besked om det kommer inte 

förrän under kvartal 1, 2022. Kommunen anslår 300 000 kronor av egna 

medel till valadministrationen.  

_____ 
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§ 6 

Sammanträdestider 2023 

Valnämndens beslut 

Ordförande Solweig Nyrede och valsamordnare Mona Hyttsten får i uppdrag 

att ta fram sammanträdestider för Valnämnden 2023. 

_____ 


