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§ 3 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Godkänner dagordningen enligt nedan: 

1. Närvaro och anmälan av jäv 

2. Godkännande av dagordning 

3. Inkomna beslut, skrivelser och meddelanden 

4. Information från valadministrationen 

5. Uppdragsbeställning: Tillgänglighetsundersökning 

6. Distribution av valsedlar för partier 

7. Valnämndens kansli vid valet 

8. Vallokalernas öppethållande vid valet 

9. Förordnande av röstmottagare 

10. Valsedelställ och avskärmningar 

11. Nästa möte 

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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2022-02-21 
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§ 4 Inkomna beslut, skrivelser och 
meddelanden 

Beslut 
Lägger nedanstående beslut, skrivelser och meddelanden till handlingarna. 

Skrivelser 
Skrivelse från Bygdegårdarnas Riksförbund avseende bygdegårdarnas 

värdeneutralitet. 
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2022-02-21 
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§ 5 Information från valadministrationen 
Diarienummer:  VN-2021-018  119  

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Den 21 januari 2022 höll Länsstyrelsen en informationsträff för regionens 

valnämnder och valadministrationer. Deltagande från Svenljunga kommun på den 

digitala informationsträffen var valnämndens ordförande Owe Lundin (L), 

valansvarig Alexandra Skoog och valadministratör Öywind Thornander. 

Fokus för denna informationsträff var en genomgång om de olika 

ansvarsområdena de olika nivåerna som genomför under valarbetet. En del 

lagändringar trädde i kraft den 1 februari 2022 och vad de innebar diskuterades.  

Valmyndighetens nya IT-system för valadministrationen presenterades även under 

denna träff och en del viktiga funktioner och datum för arbete i systemet gicks 

igenom. 

Länsstyrelsen informerades även om vikten att beakta tillgänglighet vid val- och 

röstningslokaler för att så många som möjligt ska kunna ta till vara sin rätt att rösta.  

Beslutsunderlag 
Presentation vid informationsträff 21 januari 2022 – Länsstyrelsen 

Demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

Frågor och svar från informationsträff 2 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör . 
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2022-02-21 
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§ 6 Uppdragsbeställning: 
Tillgänglighetsundersökning 
Diarienummer: VN-2021-16  111 

Beslut 
Valnämnden uppdrar Svenljunga Verksamhetslokaler AB genomföra en förenklad 

tillgänglighetsundersökning för de beslutade val- och röstningslokalerna som än så 

länge inte undersökts och presenterar potentiella åtgärder som kan sättas in under 

valet 2022 för att öka tillgängligheten. 

De lokaler som ska undersökas är: 

Hillareds 

Bygdegård 

Sexdrega 

Medborgarhus 

Örsåsgården Kalvs 

Bygdegård 

Håcksviks 

Bygdegård 

Mårdaklevs 

Bygdegård 

Medborgarhuset 

Östra Frölunda 

Överlida 

Idrottshall 

Östra Frölunda 

Skola 

Bokbil 

 

Resultat och förslag på åtgärder presenteras på valnämndens sammanträde den 16 

maj 2022. 

Sammanfattning 
Svenljunga kommuns funktionshinderråd har för Valnämnden påpekat vikten av 

tillgängliga val- och röstningslokaler. Svenljunga Verksamhetslokaler AB gjorde 

under 2020 en tillgänglighetsundersökning för majoriteten av de lokaler som de 

själva äger. Underlaget representerades för Valnämnden på sammanträdet den 16 

mars 2021.  

Under valet används, förutom kommunens lokaler, även bygdegårdar och 

medborgarhus. Dessa har inte kontrollerats utifrån Myndigheten för delaktighets 

checklista för vallokaler.  

Totalt behöver ca 10 lokaler inventeras. Varje lokal tar uppskattningsvis 3-4 timmar 

att gå igenom, detta gäller vid en förenklad undersökning. Utöver tid för 

inventeringen tillkommer även restid samt sammanställning och förslag för 

åtgärder.  

En förenklad undersökning är att rekommendera då en lokal som inte är tillgänglig i 

normalfallet inte heller kommer vara tillgänglig vid val och det är inte valnämndens 

ansvarsområde att säkerställa att lokaler uppfyller tillgänglighetskraven. 
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Valnämnden kan dock öka tillgängligheten med tillfälliga och billigare lösningar 

med hjälp från samhällsbyggnadsförvaltningen, Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

och Arbetsmarknadsenheten. 

Svenljunga verksamhetslokaler AB har inte möjlighet att göra förändringar i 

kommunens lokaler med hänsyn till valet då kortsiktiga lösningar kan skapa 

långsiktiga problem.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-17 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör. 

Beslutsgång 
Ordförande, Owe Lundin (L) finner att det ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 

Andreas Bergsten, Svenljunga Verksamhetslokaler AB 

 



 

Valnämnden 
2022-02-21 
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§ 7 Distribution av valsedlar för partier 
Diarienummer: VN-2022-2  111 

Beslut 
Valnämnden beslutar att de partier som vid något av de två senaste valen till 

riksdagen fick mer än 1 procent av rösterna samt de lokala partier som är 

representerade i Svenljunga kommuns kommunfullmäktige ska erbjudas att 

inkomma med namnvalsedlar till kommunstyrelseförvaltningen senast onsdagen 

den 17 augusti för distribution till val- och röstningslokaler. 

Sammanfattning 
Från och med 1 februari 2022 har nya lagändringar i vallagen trätt i kraft. De gör 

gällande bland annat att Valnämnden tar över ansvaret för att lägga ut samtliga 

valsedlar i val- och röstningslokalerna. 

Ändringar som genomfördes inför valen 2018 gör gällande att endast de partier 

som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. De partier som inte 

anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att få sina valsedlar 

utlagda, även om partiet tryckt upp valsedlar. 

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla val- och röstningslokalerna. Det är blanka 

valsedlar samt partivalsedlar i alla tre valen för de partier som de två senaste 

riksdagsvalen fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet. Dessa partier är 

arbetarpartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 

Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och 

Feministiskt initiativ.  

Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är 

representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. 

Valmyndigheten publicerar en lista på Valcentralen som visar vilka lokala partiers 

partivalsedlar som ska vara utlagda i respektive kommun. 

Kommunen ansvarar för att: 

 I alla val- och röstningslokaler lägga ut blanka valsedlar och partivalsedlar 

 Lägga ut namnvalsedlar i alla val- och röstningslokaler under 

förtidsröstningsperioden och under valdagen. 

För att kommunen ska kunna distribuera namnvalsedlar åt partierna till 

röstningslokalerna ska dessa lämnas in senast den 17 augusti till 

valadministrationen i kommunhuset under dess ordinarie öppettider: klockan 
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08.00 till 16.30. Om inte namnvalsedlarna inkommit innan slutdatum får partierna 

själva distribuera valsedlarna till val- och röstningslokalerna och lämna över till 

röstmottagarna på plats som sen ansvarar för att lägga ut sedlarna i valsedelställen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-04 

Valnämndens protokoll 2018-05-03, § 15 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör. 

Beslutsgång 
Ordförande, Owe Lundin (L) finner att det ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 

Partiernas gruppledare 

 



 

Valnämnden 
2022-02-21 
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§ 8 Valnämndens kansli vid valet 
Diarienummer: VN-2022-3  111 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valnämndens kansli ska vara placerat i kommunhuset, 

Boråsvägen 13, Svenljunga, på valdagen 11 september 2022.  

Bemyndigar valnämndens ordförande att utse personer till tjänstgöring på 

valnämndens kansli på valdagen 11 september 2022. 

Sammanfattning 
Valnämndens kansli har vid tidigare val varit placerat i kommunhuset. De personer 

som tjänstgjort på valnämndens kansli har under valdagen fungerat som ett stöd 

för röstmottagarna i de olika valdistrikten samt hjälpt väljare med bland annat 

utskrift av dubbelröstkort. 

Efter att vallokalerna stängs, rösterna räknats och rapporterats in per telefon till 

länsstyrelsen lämnar valdistrikten in sitt valmaterial till valnämndens kansli vilka 

granskar det inkomma materialet och ser till att det förvaras säkert till dess att det 

transporteras till länsstyrelsen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-04 

Valnämndens protokoll 2018-05-03 § 16 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör. 

Beslutsgång 
Ordförande, Owe Lundin (L) finner att det ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig  

 



 

Valnämnden 
2022-02-21 
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§ 9 Vallokalernas öppethållande vid valet 
Diarienummer: VN-2022-4  111 

Beslut 
Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler ska hållas öppna för röstning under 

tiden 08.00-20.00 på valdagen 11 september 2022 

Sammanfattning 
Vallokaler ska som huvudregel vara öppna mellan klockan 08.00 och 20.00. Om 

väljarna i ett distrikt ändå får tillräckligt bra möjligheter att rösta får valnämnden 

besluta om förkortat öppethållande. En vallokal måste dock alltid vara öppen 

klockan 09-00-13.00 och klockan 17.00–20.00. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-07 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör. 

Beslutsgång 
Ordförande, Owe Lundin (L) finner att det ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 

 



 

Valnämnden 
2022-02-21 
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§ 10 Förordnande av röstmottagare 
Diarienummer: VN-2021-17  111 

Beslut 
Valnämnden förordnar röstmottagare enligt protokollsbilaga. Förordnandet sker 

under förutsättning att personerna genomgår den obligatoriska utbildningen för 

att bli röstmottagare. 

Sammanfattning 
Valnämnden har till uppgift att förordna röstmottagare till de allmänna valen 2022. 

Tilldelning av valdistrikt och utnämnande av ordförande, vice ordförande och 

ersättare sker under våren 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-07 

Bilaga 2 - Röstmottagare 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör. 

Beslutsgång 
Ordförande, Owe Lundin (L) finner att det ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det. 

Protokollsbilaga 
Bilaga 2 - Röstmottagare 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 

Förordnade röstmottagare 

 



 

Valnämnden 
2022-02-21 
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§ 11 Valsedelställ och avskärmningar 
Diarienummer: VN-2021-3  054 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valsedelställ med avskärmning ska användas i samtliga 

vallokaler och röstningslokaler i samband med val.  

 Uppdrar valadministrationen att köpa in valsedelställ och avskärmningar. 

 Upphäver tidigare beslut kring valsedelställ 18 mars 2014, § 26.  

Sammanfattning 
Inför Europaparlamentsvalet 2019 ändrades vallagen till fördel för stärkt skydd för 

valhemligheten. Detta innebar att den plats där valsedlarna placeras ska vara 

skyddade från insyn på liknande sätt som valskärmarna.   

Den 18 mars 2014 beslutade valnämnden att valsedelställ inte skulle användas i 

vallokaler utan valsedlarna skulle placeras direkt på bordet. I samband med 

Europaparlamentsvalet 2019 upplevdes kravet på det stärkta skyddet för 

valhemligheten och valsedlarnas placering på bordet som problematiskt. Att 

återinföra valsedelställen och komplettera dessa med avskärmningar skulle ta bort 

den problematik som uppstått samt minska behovet av ytan i vallokaler och 

röstningslokaler för valsedlarna.   

För att efterleva lagkraven bör därför inköp av nya valsedelställ genomföras ihop 

med skärmar som säkerställer valhemligheten.  

I en vallokal ska det finnas två röstningsstationer och i en röstningslokal ska det 

finnas en röstningsstation. En station behöver i dagsläget minst 59 valsedelfack. Ett 

valsedelställ innehåller 36 fack varav minst två valsedelställ per station behöver 

köpas in. För att säkerställa att alla valsedlar presenteras på lika sätt bör ytterligare 

ett valsedelställ per lokal köpas in. Totalt behövs 70 valsedelställ med avskärmning 

till våra 22 stationer i våra vallokaler och röstningslokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-07 

Valnämndens protokoll, 2014-03-18 § 26 
Uträkning av valsedelställsbehov 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Öywind Thornander, Kansliadministratör. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Owe Lundin (L) finner att det ett förslag till beslut, förvaltningens 

förslag och att valnämnden bifaller det. 

Beslutet expedieras till 
Valansvarig 
 



 

Valnämnden 
2022-02-21 
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§ 12 Nästa möte 

Beslut 
Tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Valnämndens nästa sammanträde är den 16 maj 2022 klockan 14.00. 


