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§ 13 Utläggning och distribuering av 
valsedlar vid val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 
 Dnr VN 22/0010 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 
1 Valsedlar för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige läggs ut i 

enlighet med valkansliets förslag.  
2 Partierna ansvarar för att leverera ett startkitt med totalt 18 buntar av de 

namnvalsedlar samt de partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens 
ansvar till valkansliet enligt överenskommelse.   

3 Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de partivalsedlar 
som inte omfattas av valnämndens ansvar till vallokalerna samt 
röstningslokalerna, för påfyllnad under valdagen.  

4 I det fall att ett parti inte finns lokalt representerat i kommunen kan 
valkansliet vara behjälplig med leverans av dessa valsedlar till val- och 
röstningslokalerna. 

5 Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokaler 
samt röstningslokaler i enlighet med vallagen.   

Sammanfattning 
I anslutning till samtliga vallokaler och röstningslokaler ska det finnas en 
avskärmad plats för valsedlar så att väljarna kan ta sina valsedlar utan insyn. 
Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt och ge väljaren en överblick 
över vilka valsedlar som finns. Det är Valnämnden i varje kommun som fattar 
beslut om hur valsedlarna ska placeras i valsedelställen.  
 
Det är Valnämnden som ansvarar för att partivalsedlarna finns på plats och 
partierna själva ansvarar för namnvalsedlarna. Då de lokala partierna kan ha 
begränsade möjligheter, på samma sätt som de inte lokalt representerade 
partierna, att leverera till alla valdistrikt kan valkansliet ordna med leverans av 
ett så kallat startkitt till valdistrikten. Dock är det partiernas ansvar att se till så 
att det finns valsedlar att fylla på under hela valdagen eller 
förtidsröstningsperioden.  
 
För att ordningen ska hållas i valsedelställen är det röstmottagarna som 
ansvarar för utläggning och påfyllning av valsedlar. Valkansliet har tagit fram 
ett förslag för hur valsedlarna ska placeras i vallokaler samt i 
röstningslokalerna. Förslaget innebär att valsedlarna placeras i bokstavsordning 
utifrån den partibeteckning under vilken partiet har anmält deltagande i val 
med blanka valsedlar längst ner. 
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Övriga partier (de partier som fick mindre än en procent av alla röster vid 
föregående val eller nya partier) får lägga sina valsedlar i bokstavsordning efter 
ovanstående valsedlar.  

Beslutsunderlag 
• Valkansliets tjänsteskrivelse den 3 mars 2022 

• Affisch för utläggning av valsedlar  

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Valsedlar för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige läggs ut i 
enlighet med valkansliets förslag.  

2. Partierna ansvarar för att leverera ett startkitt med totalt 18 buntar av de 
namnvalsedlar samt de partivalsedlar som inte omfattas av 
valnämndens ansvar till valkansliet enligt överenskommelse.   

3. Partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt de 
partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar till 
vallokalerna samt röstningslokalerna, för påfyllnad under valdagen.  

4. I det fall att ett parti inte finns lokalt representerat i kommunen kan 
valkansliet vara behjälplig med leverans av dessa valsedlar till val- och 
röstningslokalerna.   

5. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut samtliga valsedlar i vallokaler 
samt röstningslokaler i enlighet med vallagen.    

Beslutsgång  
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Valnämnden 
beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

Samtliga vallokaler och röstningslokaler 
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§ 14 Förslag till vallokaler inför val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 
 Dnr VN 22/0014 

Beslut 
Valnämnden beslutar att vallokalerna för 2022 års val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige fastställs enligt valkansliet förslag. 

Sammanfattning 
Valnämnden ska besluta om vilka lokaler som ska användas som vallokaler på 
valdagen. Lokalerna ska ge väljarna goda möjligheter att rösta utifrån 
lokalisering, tillgänglighet, öppethållande och de ska var värdeneutrala. De ska 
vara utformade på lämpligt sätt för röstmottagning och uppfylla krav på 
tillgänglighet. 

Med anledning av att antalet röstberättigade ökat i kommunen har antalet 
valdistrikt ökat från 14 valdistrikt vid förra valet till 16 valdistrikt. Eftersom 
det ska finnas en vallokal per valdistrikt innebär det att det krävs fler vallokaler 
inför 2022 års val. 

Valkansliet har tagit fram ett förslag på möjliga vallokaler för 2022 års val till 
riksdag, kommun-och regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Valkansliets tjänsteskrivelse den 11 mars 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att vallokalerna för 2022 års val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige fastställs enligt valkansliet förslag. 

Beslutsgång  
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Valnämnden 
beslutar i enlighet med detta.    
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§ 15 Ambulerande röstmottagare vid val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 
 Dnr VN 21/0005 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Förordna följande tjänstepersoner till ambulerande röstmottagare vid 
valet 2021 enligt Vallagen 7 kap. 3 a §: 

•  

•  

•  

2. Ambulerande röstmottagning sker i förening av två utsedda 
tjänstepersoner. 

3. De ambulerande röstmottagarna utgår från förtidsröstningslokalen i 
Kungsängen. 

4. Den sista bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning fastställs 
till kl. 19:00 på valdagen. 

5. Ordförande ges mandatet att vid behov förordna ytterligare 
tjänstepersoner för att ambulerande röstmottagning ska vara möjligt. 

Sammanfattning 
De väljare som på grund av sjukdom, funktionsvariation eller ålder inte har 
möjlighet att ta sig till ett röstmottagningsställe, får om de begär det lämna sina 
röster i bostaden eller där personen befinner sig. Dessa röster lämnas till så 
kallade ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning är möjlig 
under samma tid som förtidsröstningen, dvs från och med 18 dagar före valet 
och fram till och med valdagen.   

Den ambulerande röstmottagningen är en del av förtidsröstningen och samma 
regler ska tillämpas vid ambulerande röstmottagning. Det innebär att det alltid 
måste vara minst två ambulerande röstmottagare som arbetar tillsammans vid 
röstmottagningen, de ska ha med sig samma material till väljaren som finns i 
en röstlokal och väljarens röst ska tas emot på samma sätt som i en 
förtidsröstningslokal med skillnaden att röstmottagaren är skyldig att vid behov 
hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst.  

Valnämnden ska utse vilka som ska tjänstgöra som ambulerande röstmottagare 
samt fatta beslut om hur sent på valdagen en väljare kan få hjälp av 
ambulerande röstmottagare så att röstmottagarna hinner åka från väljaren till en 
röstningslokal för att lämna väljarens röst innan röstmottagningen avslutas.  
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Valkansliet föreslår att förordna   och  
 till ambulerande röstmottagare. Den ambulerande röstmottagningen 

föreslås utgå från förtidsröstnings lokaler i Kungsängen och den sista 
bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning föreslås att fastställas till 
kl. 19:00 på valdagen. Valkansliet föreslår även att ordförande ges mandat att 
vid behov förordna ytterligare ambulerande röstmottagare för att säkerställa att 
ambuleringen kan ske. 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2021. 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Förordna följande tjänstepersoner till ambulerande röstmottagare vid 
valet 2021 enligt Vallagen 7 kap. 3 a §: 

•  

•  

•  

2. Ambulerande röstmottagning sker i förening av två utsedda 
tjänstepersoner. 

3. De ambulerande röstmottagarna utgår från förtidsröstningslokalen i 
Kungsängen. 

4. Den sista bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning fastställs 
till kl. 19:00 på valdagen. 

5. Ordförande ges mandatet att vid behov förordna ytterligare 
tjänstepersoner för att ambulerande röstmottagning ska vara möjligt. 

Beslutsgång  
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Valnämnden 
beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Förtidsröstningen i Kungsängen 
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§ 16 Mottagande av värdeförsändelser som 
innehåller förtidsröster till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 
 Dnr VN 22/0013 

Beslut 
1. Valnämnden utser följande tjänstepersoner som mottagare av 

värdeförsändelser som distribueras av PostNord eller Valmyndigheten i 
samband med val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022: 

•  

•  

•  

2. Valnämnden ger ordförande mandatet att vid behov utse ytterligare 
tjänstepersoner som mottagare av värdeförsändelser. 

Sammanfattning 
För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster krävs ett 
protokoll från Valnämnden där det framgår vem som får kvittera ut 
försändelserna. Den som kvitterar ut ska också kunna legitimera sig.  

Med anledning av detta behöver Valnämnden fatta beslut om vilka som får 
kvittera ut värdeförsändelser. Valkansliet föreslår att följande tjänstepersoner 
utses för kvittering av värdeförsändelser: 

•  

•  

•  

Beslutsunderlag 
Valkansliets tjänsteskrivelse den 3 mars 2022 

Förslag till beslut 
1. Valnämnden utser följande tjänstepersoner som mottagare av 

värdeförsändelser som distribueras av PostNord eller Valmyndigheten i 
samband med val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022: 

•  

•  

•  
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2. Valnämnden ger ordförande mandatet att vid behov utse ytterligare 
tjänstepersoner som mottagare av värdeförsändelser. 

Beslutsgång  
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Valnämnden 
beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

PostNord 
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§ 17 Rapporter 
  

• Inga rapporter 
 

 

 
  



  

PROTOKOLL 11 (12)  

 Valnämnden Sammanträdesdatum: 
2022-04-04 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Delegationsbeslut 
   

• Inga delegationsbeslut 
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§ 19 Anmälningar 
   

• Inga anmälningar 

 

 




