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Valnämndens protokoll 
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Anslagsbevis för Valnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 
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Sammanträdesdatum 2021-10-28 
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§ 12 Dnr 67  

 

Närvaro 

Beslut 
Valnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
valnämnden sammanträder med 3 ledamöter och 1 tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida. 
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§ 13 Dnr 68  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Valnämnden utser Robin Berg (SD) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om valnämnden kan välja Robin Berg (SD) som justerare av 
protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum tisdagen den 2 
november i kl 13:00. 
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§ 14 Dnr 69  

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om valnämnden kan godkänna förslag till dagordning för dagens 
sammanträde (se ärendelista på sida 3 i protokollet). 
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§ 15 Dnr 2021-00004 000 

 

Information från valnämndens ordförande 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande har ingen information att delge valnämnden vid dagens sammanträde.  
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§ 16 Dnr 2021-00009 110 

 

Information från valkansliet 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Valkansliet informerar valnämnden om: 

• Rekryteringen av röstmottagare har påbörjats, förfrågan är utskickad till 
samtliga personer som tjänstgjorde som röstmottagare vid val till 
Europaparlamentet 2019. 

• Valkansliet kommer att delta i en utbildningsdag/workshop i säkerhet och 
val som Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnar i slutet av november 
månad. 

• Länsstyrelsens ordinarie valnämndutbildning kommer att genomföras efter 
årsskiftet 2021/2022.     
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§ 17 Dnr 2021-00015 111 

 

Vallokaler och röstningslokaler vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 
1. Valnämnden beslutar om vallokaler i Alvesta kommun vid val till riksdag, 

region- och kommunfullmäktige 2022 enligt följande:  
 - valdistrikt Alvesta Norra – Thalia Folkets Hus,  
 - valdistrikt Alvesta S-Blädinge – Stenlyckesalen Folkets Hus,  
 - valdistrikt Aringsås – Högåsens samlingssal,  
 - valdistrikt Alvesta Västra – Grönkullaskolans matsal,  
 - valdistrikt Lekaryd-Härlöv-Prästängen – Prästängsskolans matsal,  
 - valdistrikt Hjortsberga – Hjortsbergaskolans gymnastiksal,  
 - valdistrikt Slätthög-Mistelås-Moheda – Vegby Sporthall,  
 - valdistrikt Moheda Östra – Moheda Sporthall,  
 - valdistrikt Vislanda – Vislandaskolans matsal,  
 - valdistrikt Skatelöv – Föreningslokalen Grimslöv samt 
 - valdistrikt Västra Torsås – Hynnenäs bygdegård.  

 Samtliga vallokaler ska hålla öppet mellan kl 08:00 och 20:00 på valdagen. 

2. Valnämnden beslutar att Alvesta bibliotek, Vislanda bibliotek och Moheda 
bibliotek ska vara röstningslokaler i Alvesta kommun vid val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige 2022. Röstningslokalerna ska hållas öppet 
för röstmottagning i enlighet med respektive biblioteks ordinarie 
öppettider. Röstningslokal på biblioteket i Alvesta ska även vara öppen för 
röstmottagning två timmar på söndagar, samt mellan kl 08:00 och 20:00 på 
valdagen. 

3. Valnämnden beslutar att delegera beslut avseende eventuell förändring av 
vallokal, röstningslokal samt öppethållande i röstningslokal till kanslichef.     

Sammanfattning 
Kommunen ska enligt 4 kap 20 § vallagen (2005:837) se till att det finns lämpliga 
lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Därmed 
har valnämnden i uppdrag att besluta om vallokaler och röstningslokaler vid de 
allmänna valen 2022.  

Enligt 4 kap 21 § vallagen ska vallokaler vara öppna för röstning vid val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige mellan kl 08:00 och 20:00. Om väljarna i ett 
valdistrikt har tillräckligt goda möjligheter att rösta får kommunen bestämma om 
begränsade öppettider. Om kommunen avser att begränsa öppethållandet i en 
vallokal, ska kommunen samråda med länsstyrelsen innan den beslutar i saken. 

Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för 
röstning enligt 4 kap 24 § vallagen. I varje kommun ska dock minst en röstningslokal 
vara öppen varje dag under den tid som röstmottagningen får ske i röstningslokaler 
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som kommunen har anordnat. På valdagen ska minst en röstningslokal i kommunen 
vara öppen för röstmottagning under den tid som gäller för röstning i en vallokal. 

Vallokaler och röstningslokaler ska enligt 4 kap 20 § och 22 § vallagen vara tydligt 
avgränsade och i övrigt lämpade för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs 
under röstningen. Lokalerna ska inte ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning och bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med 
röstningen. Valmyndigheten har i ställningstagande angående värdeneutrala 
röstmottagningsställen 2021-09-03 fastslagit att röstmottagningsställen bör väljas 
som underlättar röstningen för alla väljare och därför väger god tillgänglighet för 
väljarna tyngre än en i övrigt bättre lämpad lokal även om den har anknytning till ett 
företag, en religiös sammanslutning eller dylikt. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av tidigare använda vallokaler 
samt genomfört en besiktning av nya och gamla vallokaler för att säkerställa att 
dessa uppfyller kraven om tillgänglighet och neutralitet, där tillgängligheten för 
medborgarna är det som väger tyngst i valet av vallokal. 

I nedanstående tabell presenteras kommunledningsförvaltningens förslag till 
vallokaler och röstningslokaler för Alvesta kommun i de allmänna valen 2022. 

Valdistrikt Vallokal 

Alvesta Norra Thalia, Folkets Hus 

Alvesta Södra-Blädinge Stenlyckesalen, Folkets Hus 

Aringsås Högåsens samlingssal 

Alvesta Västra Grönkullasskolans matsal 

Lekaryd-Härlöv-Prästängen Prästängsskolans matsal 

Hjortsberga Hjortsbergaskolans gymnastiksal 

Slätthög-Mistelås-Moheda Vegby Sporthall 

Moheda Östra Moheda Sporthall 

Vislanda Vislandaskolans matsal 

Skatelöv Föreningslokalen Grimslöv 

Västra Torsås Hynnenäs bygdegård 

Röstningslokaler vid förtidsröstning: 

Alvesta bibliotek 

Vislanda bibliotek 

Moheda bibliotek 

Ingen ytterligare konsekvensanalys har bedömts nödvändig att genomföra.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende beslut om vallokaler 
och röstningslokaler till val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022, 
daterad 2021-10-21 

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 18 Dnr 2021-00014 004 

 

Införande av digital signering av valnämndens protokoll 

Beslut 
Valnämnden beslutar att protokoll från valnämnden från och med 2022-01-
01 signeras (justeras) digitalt.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade § 71 2021-06-22 att kommunstyrelsen, nämnderna 
och helägda bolag får besluta om digital signering (justering) av protokoll från och 
med juli 2021. De nämnder och styrelser som vill justera sina protokoll digitalt 
måste, var och en, besluta om att för sin del godkänna att protokollen justeras 
digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott inkluderas.   

Valnämnden föreslås besluta att införa digital signering av protokoll för valnämnden 
från och med 2022-01-01. För att kunna signera måste man ha tillgång till 
Mobilt BankID/BankID.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende beslut om digital 
signering av valnämndens protokoll, daterad 2021-09-03 

Protokollsutdrag av kommunfullmäktiges beslut § 71 2021-06-22 

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 19 Dnr 2021-00012 111 

 

Revidering av uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Alvesta 
kommun 

Beslut 
Valnämnden beslutar att anta förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för 
röstmottagare i Alvesta kommun. 

Sammanfattning 
Uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Alvesta kommun sammanfattar vad det 
innebär att vara röstmottagare i en val- och/eller röstningslokal samt vilka kriterier 
som ställs för att en person ska kunna förordnas till röstmottagare. Till kriterierna 
hör bland annat frågan om personer som kandiderar till riksdagen, region- eller 
kommunfullmäktige ska kunna förordnas som röstmottagare. 

I vallagen framgår det att det är valnämndens uppgift att förordna röstmottagare. 
Enligt Valmyndighetens handbok om kommunens uppgifter vid valet 2019 framgår 
att vem som kan tjänstgöra som röstmottagare, men att det alltid ska ske en 
individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. Ett rimligt krav som 
Valmyndigheten lyfter är att personen är över 18 år. Därutöver påpekar 
Valnämnden att det är bra om kommunen har en så bred rekryteringsbas som 
möjligt med exempelvis hänsyn till ålder, kön och etnicitet.  

Vidare framgår det i informationen från Valmyndigheten att vissa valnämnder har 
beslutat att inte rekrytera personer med politisk anknytning, medan andra 
valnämnder inte ser ett politiskt engagemang som ett hinder. Det väsentliga är att 
röstmottagarna agerar så att väljarnas förtroende för valprocessen upprätthålls. 
Den senaste vallagskommittén har inte funnit skäl att närmare överväga några 
formella regler av jävskaraktär när det gäller röstmottagare. En gräns som 
kommittén dock ansåg vara befogad är att en person som kandiderar till politisk 
valbar plats till riksdagen, region eller kommun inte ska vara röstmottagare.  

I Kronobergs län har Växjö, Ljungby, Lessebo, Tingsryds och Uppvidinge kommun 
fattat beslut att inte rekrytera personer på valbar plats till riksdagen, region- eller 
kommunfullmäktige som röstmottagare. Det vill säga att personer som står med på 
valsedeln för ett parti kan inte samtidigt förordnas som röstmottagare. I Älmhults 
kommun finns en politisk vilja att liknande beslut fattas inför kommande val.  

Besluten som de närliggande kommunerna har fattat skiljer sig åt till viss del. I Växjö 
kommun får en person för att tjänstgöra som röstmottagare inte stå på 
namnvallista för ett parti under innevarande mandatperiod eller kommande 
mandatperiod, ledamöter och ersättare i valnämnden är dock undantagna och får 
tjänstgöra som röstmottagare. I Lessebo kommun omfattar beslutet endast 
personer som inte tidigare har tjänstgjort som röstmottagare. 

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reviderad 
uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Alvesta kommun. 
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Konsekvensanalys 
Vid valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2018 tjänstgjorde 
sammantaget 95 röstmottagare, inklusive 11 ordförande och 11 vice ordförande, i 
Alvesta kommun. Av 95 röstmottagare kandiderade 15 personer på valbar plats till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun, av dessa var fyra ordförande och två vice 
ordförande i valdistrikten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende revidering av 
uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Alvesta kommun, daterad 2021-10-06 

Förslag till reviderad uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Alvesta kommun 

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 20 Dnr 2021-00016 110 

 

Meddelanden 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Valnämnden är lokal myndighet för allmänna val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige, för val till Europaparlamentet samt för folkomröstningar och 
eventuella extra val. Valnämnden har till uppgift att genomföra valen på ett 
rättssäkert sätt.  

För att valnämnden ska hållas informerad delges nämnden Valmyndighetens 
nyhetsbrev 2021:7V tillsammans med dess bilagor. 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:7V, daterad 2021-09-14 

Bilaga nyhetsbrev 2021:7V Ställningstagande angående valkuvert innehållande flera 
valsedlar 

Bilaga nyhetsbrev 2021:7V Ställningstagande angående värdeneutrala 
röstmottagningsställen 
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§ 21 Dnr 2021-00005 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Valnämndens ordförande frågar nämnden om de har några övriga ärenden att 
anmäla till dagens sammanträde. Inga övriga ärenden anmäls. 
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