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Valnämndens protokoll 
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Beslutande Tommy Mases (S), Ordförande 
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Anslagsbevis för Valnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-02 Datum då anslaget tas ned 2022-03-24 

Tid för överklagande 2022-03-03 - 2022-03-23 

Förvaringsplats för protokollet Digital förvaring i dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron 
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§ 1 Dnr 67  

 

Närvaro 

Beslut 
Valnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 
Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
valnämnden sammanträder med 2 ledamöter, 2 tjänstgörande ersättare och 1 icke 
tjänstgörande ersättare. 

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

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Valnämnden utser Mats Nilsson (C) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 
Ordförande frågar om valnämnden kan välja Mats Nilsson (C) som justerare av 
protokollet för dagens sammanträde. Digital justeringen äger rum senast tisdagen 
den 1 mars kl 12:00 via Ciceron Assistent. 
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§ 3 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). 

 



 

Valnämnden  

Protokoll 
Sida 
7(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 4 Dnr 2022-00002 000 

 

Information från valnämndens ordförande 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Ordförande har ingen information att delge valnämnden vid dagens sammanträde.   
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§ 5 Dnr 2022-00003 000 

 

Information från valkansliet 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Valkansliet informerar valnämnden om: 

- Länsstyrelsen i Kronobergs län utbildning för valnämnden den 17 mars 
2022. 

- Ändringar i vallagen som trädde i kraft 1 februari 2022.  

- Intresseanmälan i form av e-tjänst på kommunens hemsida, där personer 
som är intresserade av att arbeta som röstmottagare vid valet kan anmäla 
sig.  

- Kommunledningsförvaltningen har upprättat en kommunikationsplan inför 
valet, bland annat innehållande att det under våren kommer att skapas en 
egen sida på kommunens hemsida med information om valet. 
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§ 6 Dnr 2022-00019 000 

 

Information om digital signering i Ciceron Assistent 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 
Valnämndens sekreterare informerar valnämnden om digital signering av 
nämndens protokoll via Ciceron Assistent. 
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§ 7 Dnr 2022-00010 002 

 

Anmälan om delegationsbeslut 

Beslut 
Valnämnden godkänner redovisningen av fattat delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Enligt kommunallagen får en nämnd delegera sin beslutanderätt. Delegerad 
beslutanderätt innebär att nämnden överlåter beslutanderätten i vissa ärenden till 
en delegat. Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma 
rättsverkan som nämndens egna beslut. Beslut som fattas på delegation ska 
redovisas till nämnden. 

Sedan valnämndens senaste sammanträde har valnämndens ordförande fattat ett 
delegationsbeslut: 

- Begäran om behörighet som behörighetsadministratör (BAD) och inskrivare 
kommun i valdatasystemet Valid  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut - begäran om behörighet som behörighetsadministratör (BAD) 
och inskrivare kommun i valdatasystemet Valid, daterat 2022-01-04 

Protokollsutdrag 2021-08-19 § 6 Revidering av delegationsordning för valnämnden 

Delegationsordning för valnämnden, antagen §5 2017 samt reviderad §6 2021 

Beslutet skickas till 
Valnmndens kansli 
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§ 8 Dnr 2022-00009 002 

 

Revidering av delegationsordning för valnämnden 

Beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning för valnämnden. 

Sammanfattning 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt exempelvis en anställd 
att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Syftet är att avlasta nämnden och underlätta beslutsfattandet. 

Den person som har fått beslutanderätt delegerad till sig kallas för delegat. 
Delegaten företräder valnämnden och delegatens beslut ses som nämndens beslut. 
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
Valnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som helst återkalla 
delegationsuppdraget.    

Valnämndens delegationsordning revideras § 6 2021-08-19. Valmyndigheten har 
därefter beslutat att valnämnden ska besluta om vilka personer som ska tilldelas 
behörighet till valdatasystemet Valid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
valnämnden delegerar beslutanderätten till kanslichef. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende revidering av 
delegationsordning för valnämnden, daterad 2021-01-19 

Förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden 

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 9 Dnr 2022-00008 111 

 

Valskjuts till vallokal för röstberättigade på valdagen 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valskjuts anordnas under valdagen den 11 september 
2022 till vallokal för röstberättigade som bor minst två kilometer från vallokalen i 
sitt valdistrikt. 

Sammanfattning 
Alvesta kommun har vid tidigare val erbjudit valskjuts till röstberättigade som av 
olika anledningar inte själva kunnat ta sig till sin vallokal för att rösta. Detta har varit 
en möjlighet för de som på grund av sjukdom, ålder eller långa avstånd haft svårt 
att ta sig till vallokalen på valdagen. Valskjuts har erbjudits till röstberättigade som 
bor minst två kilometer från sin vallokal. 

Valskjuts har vid tidigare val inneburit att valnämnden bekostar röstberättigades 
resa med taxi till och från vallokalen. Den röstberättigade har själv beställt resan 
hos närmaste taxibolag senast dagen före valdagen. 

De fria taxiresorna har gällt endast under valdagen och således inte i samband med 
förtidsröstning, där kommunen i stället erbjudit ambulerande röstmottagare till de 
som inte kan ta sig till en röstningslokal. De ambulerande röstmottagarna kommer 
även att vara verksamma på valdagen för de som inte kan ta sig till en vallokal. 

Konsekvensanalys 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kostnaden för valskjuts är marginell, 
eftersom den nyttjats i väldigt begränsad utsträckning de senaste valen. Det kan 
dock ses som en viktig service för de medborgare som vill rösta i vallokal, men har 
svårt att ta sig dit.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende valskjuts till vallokal 
för röstberättigade på valdagen, daterad 2022-01-26   

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 10 Dnr 2022-00011 111 

 

Placering av valsedlar i valsedelställ samt avskärmning av 
valsedelställ vid kommunens röstmottagningsställe 

Beslut 
1. Valnämnden beslutar att partivalsedlar för de partier som har rätt att få valsedlar 
upptryckta och utlagda av valnämnden om de begär det placeras i ett eget 
valsedelställ i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) 
och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning, efter 
den partibeteckning under vilken partiet anmält deltagande. 

2. Valnämnden beslutar att blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga 
valsedlar i valsedelstället.  

3. Valnämnden beslutar att namnvalsedlar för samtliga partier placeras i eget 
valsedelställ i samma ordning som partivalsedlarna. 

4. Valnämnden beslutar att lämna i uppdrag till valnämndens kansli att upprätta en 
mall för placering av valsedlarna i valsedelställen utifrån punkt 1 - 3, mallen ska 
delges samtliga röstnings- och vallokaler. 

5. Valnämnden beslutar att samma typ av vikskärmar i kartong används som 
avskärmning av valsedelställ vid alla kommunens röstmottagningsställen, så långt 
det är möjligt.     

Sammanfattning 
Det är valnämnden i kommunen som är den lokala valmyndigheten och som 
ansvarar för frågor om val i kommunen. Två frågor av dessa som vallagen inte 
närmare reglerar och som valnämnden därför bör besluta om är ordningen bland 
valsedlarna i valsedelställen och hur valsedelställen ska avskärmas och vilken typ av 
avskärmning som ska användas. 

Valsedlar i valsedelställ 
I Valmyndighetens ställningstagande 2020-04-24 angående valsedlarnas ordning i 
valsedelställen framgår att valsedlar ska stå i valsedelställ för att underlätta för 
väljarna och röstmottagarna. JO har i flera beslut uttalat att ”alla valsedlar ska 
tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Exakt hur det ska ske 
är en praktisk fråga, men utgångspunkten ska vara att valsedelpresentationen för 
röstande framstår som likformig”.  

Valmyndighetens uppfattning enligt ställningstagandet är att vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige ska partivalsedlar, det vill säga valsedlar med 
enbart val- och partibeteckning, för de partier som har rätt att få valsedlar 
upptryckta och utlagda av valnämnden om de begär det, placeras i ett eget 
valsedelställ. Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i 
bokstavsordning, efter den partibeteckning under vilken partiet anmält deltagande. 
Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället. I de 
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följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma 
ordning, det vill säga riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige 
(blå) samt i bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad. Valsedlar för 
varje valtyp ska alltid börja ställas i en egen rad. 

Avskärmning av valsedelställ 
I 8 kap 2 § vallagen (2005:837) anges att det i anslutning till ett 
röstmottagningsställe ska ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlarna kan 
läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till 
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. I Valmyndighetens 
ställningstagande 2020-04-24 avseende avskärmning av platsen för valsedlar 
framkommer det att samma typ av avskärmning ska användas i alla kommunens 
röstmottagningsställen så långt det är möjligt. För en ”lämplig avskärmad plats” 
gäller att den ska vara skyddad från insyn från andra personer i lokalen, samtidigt 
som röstmottagarna ska kunna hålla ordning i valsedelställen. En tillräcklig 
avskärmning är valsedelställ omslutet av en skärm på ett bord. Avskärmningen 
måste anpassas efter lokala behov och förutsättningar men följande krav bör 
uppfyllas: 

- avskärmningen ska inte försvåra väljarens möjligheter att läsa texten på 
valsedlarna, 

- valsedelställen och skärmarna ska placeras så att ingen insyn kan ske 
framifrån eller från sidan och 

- det måste finnas åtminstone ett avskärmat valsedelställ som är så placerat 
att det går att nå med rollator, rullstol och liknande hjälpmedel. 

Riksdagen beslutade i december 2021 att anta de förslag till lagändringar inför 
valen 2022 som regeringen lämnat i propositionen Förstärkt skydd för väljare vid 
röstmottagningen, Prop 2021/22:52. Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 
2022 och innebär bland annat att valnämnden tar över ansvaret för att lägga ut 
samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna, även de valsedlar som partierna 
tidigare ansvarat för att lägga ut. Det förtydligas också att väljaren ska välja sina 
valsedlar och göra i ordning sina röster i enskildhet. 

Inför valet till Europaparlamentet 2019 införskaffade Alvesta kommun 
avskärmningar till valsedelställ i form av vikskärmar i kartong att placera runt 
valsedelställen. Enligt valmyndighetens ställningstagande är det en tillräcklig 
avskärmning.   

Yrkanden 
Ordförande Tommy Mases (S) yrkar på följande tillägg; att valnämnden lämnar i 
uppdrag till valnämndens kansli att upprätta en mall för placering av valsedlarna i 
valsedelställen samt att mallen delges samtliga röstmottagningsställen.    

Beslutsgång 
Ordförande finner via acklamation att valnämnden beslutar i enlighet med förslag 
till beslut och i enlighet med tilläggsyrkandet.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende placering av valsedlar 
i valsedelställ samt avskärmning av valsedelställ vid kommunens 
röstmottagningsställe, daterad 2022-02-09    

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 11 Dnr 2022-00012 111 

 

Ambulerande röstmottagning vid val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagning tillhandahålls 
röstberättigade i Alvesta kommun vardagar under valperioden mellan kl 09.00 och 
16.00 och mellan kl 08.00 och 16.00 på valdagen den 11 september 2022.   

Sammanfattning 
I 7 kap 3a § vallagen (2005:837) anges att väljare som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe 
får om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. Väljaren 
kan lämna sin röst i bostaden eller där hen befinner sig. 

Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och väljare ska kunna 
kontakta valnämnden på vardagar dagtid under valperioden för att boka 
ambulerande röstmottagare. I Valmyndighetens handbok Kommunens handbok – 
valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 anges att kommunen själv 
bestämmer vilka tider ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga och om det 
ska finnas tillgång till ambulerande röstmottagare även lördagar och söndagar. 
Valmyndigheten påtalar dock att det är viktigt att valnämnden tillhandahåller 
ambulerande röstmottagning under hela förtidsröstningsperioden och även på 
valdagen. 

Valnämnden har därför att ta ställning till ambitionsnivån avseende ambulerande 
röstmottagning. 

I Valmyndighetens ställningstagande 2020-04-24 angående tidsramar för 
ambulerande röstmottagning framgår att valnämnden har mandat att fatta beslut 
om hur sent på valdagen en väljare kan få hjälp av en ambulerande röstmottagare. 
Enligt Valmyndighetens uppfattning ska det beslutet tas utifrån resurser och 
geografiska förutsättningar. Röstmottagarna måste ha möjlighet att hinna tillbaka 
för att lämna rösten i röstningslokalen innan röstmottagningen avslutas. 

Valmyndigheten rekommenderar valnämnden att efter sina förutsättningar fatta 
beslut om ett sista klockslag för ambulerande röstmottagning i kommunen på 
valdagen. 

Kommunledningsförvaltningen gör utifrån resurser och efterfrågan vid tidigare val 
bedömningen att ambulerande röstmottagning ska erbjudas vardagar mellan kl 
09.00 och 16.00 samt på valdagen mellan kl 08.00 och 16.00. Kommunen har vid 
tidigare val inte erbjudit ambulerande röstmottagning på lördagar och söndagar. 
Kommunledningsförvaltningen anser utifrån resurser och geografiska 
förutsättningar att sista klockslag för ambulerande röstmottagning ska fastställas till 
kl 16.00 på valdagen den 11 september 2022.      
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende ambulerande 
röstmottagning vid de allmänna valen 2022, daterad 2022-01-25 

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 12 Dnr 2022-00013 111 

 

Central insamling och distribuering av valsedlar inför val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att erbjuda de partier som deltar i valet och som har rätt att 
få sina valsedlar utlagda av valnämnden att senast den 15 augusti 2022 inkomma 
med namnvalsedlar till valnämndens kansli för distribuering till samtliga röstnings- 
och vallokaler. Valnämnden erbjuder även de partier som deltar i valet, men som 
inte har rätt att få sin valsedlar utlagda av valnämnden, att senast den 15 augusti 
2022 inkomma med namn- och partivalsedlar för distribuering till samtliga 
röstnings- och vallokaler.              

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade i december 2021 att anta de förslag till lagändringar inför 
valen 2022 som regeringen lämnat i propositionen Förstärkt skydd för väljare vid 
röstmottagningen, Prop 2021/22:52. Lagändringarna träder i kraft den 1 februari 
2022 och innebär bland annat att valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar 
över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. 
Lagändringen medför dock inte ett utökat ansvar för valnämnderna att distribuera 
valsedlarna till val- och röstningslokalerna, utan syftar endast till hanteringen i 
lokalerna.     

Valnämnden i Alvesta kommun fattade 2018-02-20 § 4 beslut ”Om partierna önskar 
kan valkansliet ansvara för att köra ut första omgången med partiernas valsedlar till 
vallokalen på valdagens morgon. Partier som vill ha hjälp med detta ska inkomma 
med sina valsedlar till valkansliet senast den 13 augusti 2018. Partierna bör 
meddela valkansliet så snart de kan om de vet om att de kommer vilja ha hjälp med 
detta.”  

Valnämnden har att ta ställning till om valnämnden även vid kommande val centralt 
ska ta emot och distribuera valsedlar utöver de som nämnden enligt lag är skyldig 
att förse alla röstmottagningsställen med. Enligt vallagen (2005:837) 8 kap 2 § och 6 
kap 7 § ska vissa valsedlar finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är: 

- blanka valsedlar,  

- partivalsedlar för alla tre valen för de partier som vid något av de två 
senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet och 
som begärt att valsedlarna ska läggas ut, samt 

- partivalsedlar för de partier som är representerade i regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige där röstmottagningsstället ligger och som begärt att 
valsedlarna ska läggas ut.     

De valsedlar som kommunen kan ta emot och distribuera utöver de som nämnden 
enligt lag är skyldig att förse alla röstmottagningsställen med är: 
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- namnvalsedlar från de partier som deltar i valen och som har rätt att få sina 
valsedlar utlagda av valnämnden, samt 

- namn- och partivalsedlar från partier som deltar i valen men som inte har 
rätt att få sina valsedlar utlagda av valnämnden. 

En central insamling av valsedlar kommunen enligt lag inte har en skyldighet att 
distribuera bör underlätta arbetet för röstmottagarna i röstnings- och vallokalerna, 
eftersom det medför att flertalet valsedlar levereras till lokalerna samtidigt. Ett 
beslut om central insamling av valsedlar går också i linje med valnämndens utökade 
ansvar att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen på röstmottagningsställena, 
även om lagförändringen i sig inte innebär ett utökat ansvar för kommunen att 
distribuera valsedlarna till röstnings- och vallokalerna.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende central insamling och 
distribuering av valsedlar till röstmottagningsställe inför val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige 2022, daterad 2022-02-03 

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 

Partiernas gruppledare 
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§ 13 Dnr 2022-00015 110 

 

Tillägg till arvode för röstmottagare i allmänna val 2022 och val 
till Europaparlamentet 2024 

Beslut 
1. Valnämnden beslutar att ersättning till röstmottagare som ställer upp som 
reserver vid allmänna val 2022 och vid val till Europaparlamentet 2024 ska utgå 
med ett fast arvode om 500 kr. Det fasta arvodet omfattar deltagande vid ett 
utbildningstillfälle före valdagen samt beredskap att med kort varsel tjänstgöra som 
röstmottagare på valdagen.  

2. Valnämnden beslutar att reseersättning utgår till icke tjänstgörande 
röstmottagare för resor till och från utbildningstillfället.     

Sammanfattning 
Valnämnden beslutade § 8 2021-08-19 att ersättning till röstmottagare vid 
allmänna val 2022 och vid val till Europaparlamentet 2024 ska utgå med ett fast 
arvode enligt följande: 

- ordförande 3 100 kr 

- vice ordförande 2 900 kr 

- övriga röstmottagare 2 200 kr 

Det fasta arvodet omfattar all tjänstgöring i samband med ett val, inklusive 
deltagande vid ett utbildningstillfälle före valdagen. Utöver det fasta arvodet 
beslutade valnämnden att reseersättning utgår till samtliga röstmottagare för resor 
till och från utbildningstillfället, resor för upphämtning och lämning av valmaterial 
samt resor till och från vallokalen på valdagen. 

Valmyndigheten anger i ”Kommunens handbok – val till riksdag, kommun och 
regionfullmäktige 2022” att kommunen bör planera för sena avhopp av 
röstmottagare så att det finns utbildade och förordnade reserver som kan 
tjänstgöra i deras ställe. Valmyndigheten skriver vidare att en tumregel att utgå 
ifrån är att cirka 10 procent av röstmottagarna hoppar av med kort varsel. 

I Alvesta kommun innebär det att 10 - 15 röstmottagare bör rekryteras som 
reserver. En reserv måste delta i det obligatoriska utbildningstillfället före valdagen 
och vara beredd att tjänstgöra under valdagen med kort varsel. Med anledning av 
det bedömer kommunledningsförvaltningen att ett arvode om 500 kr bör utgå till 
reserver, även om dessa inte behöver tjänstgöra under valdagen. Även 
reseersättning bör utgå till icke tjänstgörande röstmottagare för resa till och från 
utbildningstillfället. En reserv som tjänstgör på valdagen erhåller arvode som övrig 
röstmottagare, det vill säga 2 200 kr samt reseersättning i enlighet med 
valnämndens tidigare beslut.     
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende tillägg till arvode för 
röstmottagare vid allmänna val 2022 och Europaparlamentet 2024, daterad 2022-
01-25 

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 

HR-avdelningen 
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§ 14 Dnr 2022-00018 111 

 

Revidering av vallokaler vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att foajén i Hagaskolan ska utgöra vallokal för valdistrikt 
Alvesta Norra och att Prästängens Sporthall ska utgöra vallokal för valdistrikt 
Lekaryd-Härlöv-Prästängen vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.         

Sammanfattning 
Valnämnden beslutade § 17 2021-10-28 om följande vallokaler vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022: 

 - valdistrikt Alvesta Norra – Thalia Folkets Hus  

 - valdistrikt Alvesta S-Blädinge – Stenlyckesalen Hagaskolans matsal  

 - 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 

 - valdistrikt Västra Torsås – Hynnenäs bygdegård 

Under det pågående arbetet för valsäkerhet och stärkt skydd av valen 2022 har det 
framkommit att vallokalerna för valdistrikten Alvesta N och Lekaryd-Härlöv-
Prästängen inte är de bästa möjliga för ändamålet.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att foajén i Hagaskolan ska utgöra 
vallokal för valdistrikt Alvesta Norra i stället för tidigare beslutad lokal caféet vid 
Thalia Folkets Hus och att Prästängsskolans idrottshall ska utgöra vallokal för 
valdistrikt Lekaryd-Härlöv-Prästängen i stället för tidigare beslutad lokal 
Prästängsskolans matsal. Lokalerna bedöms uppfylla kraven på tillgänglighet och 
neutralitet. Övriga vallokaler kvarstår enligt tidigare beslut.   

Yrkanden 
Robin Berg (SD) yrkar bifall till förslag till beslut.    



 

Valnämnden  

Protokoll 
Sida 
23(25) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 

 

  
 

 
Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende revidering av 
vallokaler vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022, daterad 2022-
02-10   

Beslutet skickas till 
Valnämndens kansli 
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§ 15 Dnr 2022-00004 110 

 

Meddelande till valnämnden 

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 2021:9V - 2021:16V och 2022:1V - 2022:5V, tillsammans med 
eventuella bilagor. Valnämnden delges även Skrivelse till kommunerna angående 
bygdegårdarnas värdeneutralitet. 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:5V, daterad 2022-02-02 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:4V, daterad 2022-01-25 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:3V, daterad 2022-001-21 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:2V, daterad 2022-01-13 med bilaga Nyhetsbrev 
valadm 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:1V, daterad 2022-01-10 med bilaga Statsbidrag 
EU 2019 kontonummer 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:16V, daterad 2021-12-23 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:15V, daterad 2021-12-17 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:14V, daterad 2021-12-10  

Skrivelse till kommunerna angående bygdegårdarnas värdeneutralitet, daterad 
2021-12-16 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:13V, daterad 2021-11-26 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:12V, daterad 2021-11-17 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:11V, daterad 2021-11-15 med bilaga Manual 
valdistrikt och valkretsar 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:10V, daterad 2021-11-08 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:9V, daterad 2021-11-02 med bilaga 
Ställningstagande om id-kontroll                              
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§ 16 Dnr 2022-00005 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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