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Förändringar i vallagen 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämnden tar del av informationen 

 

 

Den nya lagstiftningen innebär följande i korthet: 

 

 Det blir tydligare för väljare att valsedlarna ska väljas och rösterna 

göras i ordning i enskildhet. Det får bara vara en väljare bakom 

valskärmen. Väljare med funktionsnedsättning eller liknande ska 

dock på begäran få hjälp med detta. 

 Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att 

lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. Detta syftar 

till att motverka sabotage och skapa bättre förutsättningar för 

valadministrationen att hålla ordning bland valsedlarna. 

 Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska få uppmanas 

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

betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Detta för att varje 

väljare har rätt att kunna rösta under trygga former. 

 Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta 

fram utbildningsmaterial gällande valet till länsstyrelserna och 

valnämnderna. 

 

Ändringarna i vallagen kommer att tillämpas för första gången i samband 

med valen till riksdagen, region- och kommunfullmäktige den 11 september 

i år. Det är också första gången som avskärmningar av valsedelsställ 

kommer att tillämpas vid ett val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige, då lagändringen infördes och tillämpades för första 

gången vid EU-valet 2019. 
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Förtidsröstning vid valen 2022 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämnden beslutar att godkänna förslag till lokaler för 

förtidsröstning samt förslag till öppettider för vallokaler, särskilda 

röstmottagningsställen och förtidsröstningslokaler enligt 

nedanstående förslag. 

 

 

Med anledning av att bibliotekets lokaler i Vaggeryd bedöms vara för små 

för att på ett bra sätt fungera som förtidsröstningslokal kommer 

förtidsröstningen i Vaggeryd att anordnas i Folkets hus. 

 

I Skillingaryd anordnas förtidsröstningen i Teaterfoajén, Skillingaryds 

bibliotek. 

 

Förtidsröstningen pågår från den 24 augusti till valdagen den 11 september. 

 

Öppettiderna för förtidsröstningslokalerna kommer att vara: 

Måndag-fredag 10-18, lördag-söndag 10-14. På valdagen håller 

förtidsröstningslokalen i Teaterfoajén Skillingaryds bibliotek öppet kl 8-20. 

 

Helgtiderna fastställs till: 

Lördag 27 augusti, Folkets hus Vaggeryd 

Söndag 28 augusti, Teaterfoajén Skillingaryds bibliotek 

Lördag 2 september, Teaterfoajén Skillingaryds bibliotek 

Söndag 3 september, Folkets hus Vaggeryd 

Lördag 10 september, Folkets hus Vaggeryd 

Söndag 11 september, Teaterfoajén Skillingaryds bibliotek 

 

Samordningen av röstmottagare i förtidsröstningslokalerna görs av 

valnämndens vice ordförande, Sonja Kling. 

 

Öppettiderna för vallokalerna fastställs till kl 8-20.  Öppettiderna för de 

särskilda röstmottagningsställena fastställs till kl 10-12 och 15-17.  
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Policy kring opartiskhet, saklighet och säkerhet 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämnden beslutar att anta nedanstående policy. 

 

 

Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och 

opartiskhet. Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. 

Valnämnden fastställer därför följande riktlinjer för hur kravet på 

objektivitet ska beaktas vid såväl rekrytering som vid  

genomförande av val.  

 Alla som arbetar med valet ska i sin utbildning få kunskap om 

saklighet och objektivitet i valarbetet.  

 Vallokaler, särskilda röstmottagningsställen och 

förtidsröstningslokaler ska vara värdeneutrala, vilket innebär att det 

är olämpligt med koppling till viss religiös sammanslutning eller 

visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

Kravet på god tillgänglighet har dock företräde i kommunens val av 

lokaler. 

 I de fall en röstmottagare kandiderar på en lista understryker 

valnämnden vikten av att i sin roll som röstmottagare  agera sakligt 

och opartiskt. Valnämndens presidium ansvarar för att de det berör 

får särskild information om detta.  

 Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte 

själva kan ta sina valsedlar, ska på begäran få hjälp med detta av 

röstmottagarna. 

 Utläggning och påfyllning av valsedlar utförs av röstmottagarna i 

respektive vallokal och förtidsröstningslokal. 

 Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt.  

 Bakom avskärmningen av valsedlar ska väljarna var för sig kunna ta 

sina valsedlar utan insyn från andra personer. 

 Valnämndens presidium anger i utbildningen inför varje val hur 

säkerheten ska hanteras och av vem. 

 Hot och trakasserier mot röstmottagare ska snarast möjligt 

rapporteras till valnämndens presidium. 

 Vallokaler och förtidsröstningslokaler ska i möjligaste mån vara 

organiserade enligt dokumentet ” Principskiss för möblering och 

flöden i en vallokal” (bilaga), där även roller för att säkerställa en 

god ordning i lokalen beskrivs. 
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Distriktens övriga bemanning av valförrättare 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämnden godkänner informationen. 

 

 

På uppdrag av valnämnden har ordförande och vice ordförande i respektive 

distrikt tagit fram sina bemanningslistor. Bemanningen i samtliga valdistrikt 

är klar.  

 

Samtliga valförrättare och röstmottagare ska ta del av valnämndens 

utbildning för att tjänstgöra vid valet. Detta sker antingen på plats vid 

angivna utbildningsdatum eller digitalt mot uppvisande av utbildningsbevis.  
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Utbildning för valförrättare i distrikt, 
förtidsröstningslokaler och särskilda 
röstmottagningsställen 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Kommunledningskontoret planerar för att obligatoriska utbildningar 

för samtliga röstmottagare genomförs veckorna 33, 34 med 

alternativ för både eftermiddag och kväll och ev 35.  

2. Kommunledningskontoret genomför särskild utbildning för 

röstmottagare i förtidsröstningslokaler. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagen ska samtliga röstmottagare ha genomgått en utbildning. För 

dem med särskilda skäl kan utbildningen göras digitalt med ett tillhörande 

kunskapstest, men det är ett starkt önskemål att samtliga deltar på plats. 

 

Valnämnden kommer därför att bjuda in samtliga röstmottagare till 

utbildning vid följande tidpunkter: 

Onsdag den 17 augusti kl. 15-17, alternativt kl. 18-20. 

Torsdag den 25 augusti kl. 15-17, alternativt kl. 18-20. 

 

Samtliga utbildningar hålls i Sessionssalen, Skillingehus. 

 

Kallelse med information om anmälan kommer att gå ut före semestrarna. 
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Kvittering av värdeförsändelser 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämnden beslutar att utse följande personer till att lämna in och 

kvittera ut värdeförsändelser från posten vid valet 2022:  

Souzan Ezari, Lovisa Albertsson, Torbjörn Åkerblad, Marita 

Wågesson Sjöberg, Jonas Fransson. 
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Hantering av valsedlar 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valsedlar ska placeras i bokstavsordning enligt Valmyndighetens 

förslag. 

2. När det gäller valsedlar tillhörande partier som inte har rätt att få 

sina valsedlar utlagda ansvarar röstmottagarna för att placera 

valsedlar i valsedelsställen i bokstavsordning och fylla på från det 

lager som partierna lämnar in. 

3. De partier som önskar att kommunledningskontoret ska ombesörja 

distributionen av valsedlar till vallokalerna ska lämna sina valsedlar 

till Valnämndens sekretariat på Skillingehus senast den 22 augusti. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar 

utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska 

nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. 

 

Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen, 

sista anmälningsdag är 10 augusti 2022. 

 

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. 

Det är blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som 

vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna 

i hela landet.  

 

Det är 2022 

 Moderaterna 

 Centerpartiet 

 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 

 Kristdemokraterna 

 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 

 Vänsterpartiet 

 Miljöpartiet de gröna 

 Sverigedemokraterna 

 Feministiskt Initiativ 

 

Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för 

partier som är representerade i landstingsfullmäktige eller 

kommunfullmäktige där lokalen ligger. 
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Valnämndens preliminära rösträkning 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämndens preliminära rösträkning, även kallad 

onsdagsräkningen, ska genomföras onsdagen den 14 september 

2. Rösträkningen annonseras senast två veckor före förrättningen, 31 

augusti 

3. Klockslaget beslutas av valnämndens ordförande, sannolikt blir det 

kl 10, Sessionssalen 
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Ambulerande röstmottagare 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämnden beslutar att boende på kommunens vård- och 

omsorgsboenden ska erbjudas röstning via ambulerande 

röstmottagare istället för en så kallad institutionsröstning 

2. Valnämnden beslutar att till ambulerande röstmottagare utse 

Torbjörn Åkerblad, Lovisa Albertsson och Souzan Ezari 
 

 

 

Ärende 
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i 

en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att 

hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt 

(40 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen). Röstmottagaren har med sig 

allt behövligt material som finns i förtidsröstningslokal och för även en 

väljarförteckning. Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster under 18 

dagar före valdagen, precis som förtidsröstning i röstningslokal. 

 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 

själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 

röster i bostaden, eller där de befinner sig, till ambulerande röstmottagare. 

Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstning får ske, från och med 

18 dagar före valdagen och fram till och med valdagen. Ambulerande 

röstmottagare kan t.ex. ersätta en indragen institutionsröstning. 
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Upptaktsmöte, ordförande och vice ordförande i 
respektive distrikt samt utvärdering och tackträff 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  

1. Valnämnden uppdrar presidiet att ombesörja planering enligt nedan. 
 

 

 

Ärende 
Flera av valdistriktens ordförande och vice ordförande har framfört 

önskemål om en upptaktsträff för att dela erfarenheter och tankar inför valet. 

 

Valnämnden föreslås därför kommunicera ett datum för att bjuda in till en 

sådan träff torsdagen den 1 september kl 18 på Fågelforsskolan. 

 

Det är också värdefullt att varje val utvärderas på ett bra sätt. 

Kommunledningskontoret uppdras därför att planera för en utvärdering till 

samtliga valdistrikt och förtidsröstningslokaler. 

 

Uppföljning av utvärderingen föreslås ske i samband med att alla 

röstmottagare bjuds in till en tackträff med fika onsdagen den 5 oktober kl 

18.30 på Tofthagaskolan.  



Principskiss för möblering och flöden i en vallokal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Mottagning av röster, avbockning i röstlängd, iläggning i valurna. 2 personer 

B) Välkomnande av väljare, kontroll av röstkort, överlämning av valkuvert, uppsikt över valsedlar. 

Huvudregeln är att valsedlarna finns inne i vallokalen, 

är inte det möjligt så får placering utanför vallokalen 

ordnas så att valsekretessen tillgodoses. Bordet kan då 

inte vara placerat i direkt anslutning till där väljarna 

köar till lokalen. 

Valsedlarna ska skärmas av enligt bilden oavsett var 

bordet placeras. 

 

B 

Fönster – lämpligt att på kvällen möblera för sittplatser. 

 

 

Förvaring av valmaterial, 

valsedlar för påfyllning etc. 

Bord för valsedlar, skärmas 

av med pappskärmar 

Persienner stängs vid valskärmar. 

 

 

A 

Kö för väljare hålls utanför lokalen, en person åt 

gången vid valsedlarna 


	1.a sidan av vn protokoll 2022-04-26
	VN2022-001 Förändringar i vallagen
	VN2022-002 Förtidsröstning vid valen 2022
	VN2022-003 Policy kring opartiskhet och saklighet
	VN2022-004 Distriktens övriga bemanning av valförrättare
	VN2022-005 Utbildning för valförrättare i distrikt, förtidsröstningslokaler och särskilda röstmottagningsställen
	VN2022-006 Kvittering av värdeförsändelser
	VN2022-007 Ordning på valsedlar
	VN2022-008 Valnämndens preliminära rösträkning
	VN2022-009 Ambulerande röstmottagare
	VN2022-010 Upptaktsmöte, ordförande och vice ordförande i respektive distrikt samt utvärdering och tackträff
	Principskiss för möblering och flöden i en vallokal

