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Ordförande
Lena Sjöberg(S)
v ordförande
Stefan Aronson(S)
Mats Lindblad(C)
Ronny Fröwall(V)
Petra Ebbing(M)
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Protokollet omfattar §§ 20-26
Justeras
Lena Sjöberg
Ordförande

Ingela Lindqvist
Sekreterare

Ingeborg Wiksten
Justerare
Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Avser sammanträde med

Valnämnden
Sammanträdesdatum

Justeringsdatum

Anslagsdatum

2022-04-11

2022-

2022

Protokollet finns tillgängligt på Internet (www.sundsvall.se) eller hos

Kommunstyrelsekontoret 595B
Anslaget tas ned tidigast

Namnförtydligande

2022

Ingela Lindqvist

Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Ingeborg Wiksten med Börje Mattsson som ersättare.
––––
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Arbetsgruppens rapport

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet
Ordförande informerar om arbetet med att ta fram förslag på
vallokaler. Det man har beaktat är bland annat om lokalen har
separat in/utgång, tillgänglighet samt plats för kö. Med de
nya kraven har det blivit nödvändigt att byta ut flera av de
lokaler som tidigare nyttjats mot rymligare lokaler.
––––
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Ärende: VN-2022-00009

§ 21

Vallokaler i valen 2022

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna föreslagna lokaler enligt listan

att

ge valkansliet i uppdrag att byta ut någon/några
utav dessa innan valdagen om det blir nödvändigt

Bakgrund
De lokaler som nyttjades som vallokaler i september 2019 har
setts över, av nämndens utsedda arbetsgrupp, ur
tillgänglighetsaspekt, köutrymme samt enligt nya lagkrav på
förstärkt valhemlighet. Även synpunkter på vallokalerna som
inkommit från väljare, röstmottagare har beaktats.
Ärendet
Valkansliet bifogar förslag på vilka vallokaler som kan
användas i 2022 års val. Flera av lokalerna har använts vid
tidigare val men ett flertal av lokalerna har bytts ut även av
andra skäl exempelvis kommunens försäljning av fastigheter
p.g.a. nerlagda skolor o dyl.
Inför kommande val föreslås flera av valdistrikten att inhysas i
lokaler med, om möjligt, separat in/utgång för att förbättra
flödet i vallokalen när oundvikliga köer uppstår.
Arbetsgruppen föreslår nämnden att godkänna de föreslagna
lokalerna enligt listan samt ge valkansliet i uppdrag att ersätta
ev. vallokaler som av någon orsak, som inte kan förutses i
dagsläget, kommer att måsta bytas ut innan valdagen 11
september.
Bilaga
 Vallokaler i valen 2022
Förslag till uppföljning
Valnämndens verksamhetsplan kommer att följas upp i
oktober vid uppföljningsseminariet.
––––
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Ärende: VN-2022-00010

§ 22

Förtidsröstning i valen 2022

Beslut
Valnämnden beslutar
att

förtidsröstning anordnas vid stadsbibliotekets
huvudbibliotek

att

förtidsröstning anordnas på biblioteket
Vibackeskolan, Indals bibliotek, Opalen Kvissleby
och Nacksta bibliotek, Matfors folkets hus samt i
Stödehuset

att

uppdra åt valkansliet att vidare undersöka
möjligheten för förtidsröstning i Mittuniversitetets
bibliotek, Selångers fotbollsklubb/Pilgrimscenter,
samt i kommunhusets reception, Skönsbergs
centrum, Hälsocentralen Liden, Sundsvalls
sjukhus, samt i Birsta

att

extra förtidsröstning äger rum i Järkvissle och i
Anundgård

att

ge valkansliet i uppdrag att byta ut någon/några
utav dessa innan valdagen om det blir nödvändigt
samt

att

återkoppling av ärendet sker till nämnden vid
nästa sammanträde

Bakgrund
Arbetsgruppen hade som uppdrag att se över möjligheterna
för förtidsröstningen Stadsbiblioteket med filialer samt att
göra en generell översyn av förtidsröstningsställen inför valen
2022.
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Ärende
Valkansliet har i samråd med arbetsgruppen tagit fram förslag
till vilka förtidsröstningsställen som kan användas i valen 2022.
Valkansliets bedömning är att de förtidsröstningsställen som
erbjuds ger väljaren hög tillgänglighet att förtidsrösta i
Sundsvalls kommun.
På valdagen ordnar valnämnden extra förtidsröstning i
Järkvissle och Anundgård för att ge de boende möjlighet att
rösta på valdagen. Några av närbiblioteken är inte aktuella
som förtidsröstningsställen framledes då det har stängt sin
verksamhet. Valkansliet föreslår att de undersöker de
möjligheter som finns att ersätta dessa. I centrala Sundsvall
föreslås tre förtidsröstningsställen; Mittuniversitetets bibliotek,
Kommunhuset, Stadsbiblioteket samt om det är möjligt även i
In Gallerian.
Valkansliet föreslår nämnden att godkänna de föreslagna
lokalerna enligt listan samt ge valkansliet i uppdrag att byta ut
någon/några utav dessa om det blir nödvändigt p.g.a.
ändrade förutsättningar, inför förtidsröstningen med start den
24 augusti.
Förslag till uppföljning
Återkoppling av ärendet sker till nämnden vid nästa
sammanträde

––––
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Ärende: VN-2022-00008

§ 23

Valkansliet informerar

Beslut
Valnämnden beslutar
att

notera informationen

Ärendet

 Röstmottagarstatus samt kanaler för rekrytering
 Valansvariga i länet – träff i Härnösand i april
 Benämning framledes är Val till Riksdag, region och
kommunfullmäktige den korrekta ordningen enligt
Valmyndigheten, dock kan den gamla ordningen
fortfarande förekomma och byts ut eftersom.
 Hittills har 252 partier anmält deltagande i årets val se
valcentralen.
 Mathias Sjödin, kommunens säkerhetsstrateg, och
Helen Olofsson, valkommunikatör är inbjuden och
berättar om det stöd som de ger Valnämnden inom
sina områden och om det fortsatta arbetet tillsammans
med valkansliet inför valen 2022.
 Information om nya vägledande ställningstaganden
från Valmyndigheten
––––
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Ärende: VN-2022-00011

§ 24

Hantering av valsedlar i röstnings- och
vallokal

Beslut
Valnämnden beslutar
att

flytta fram beslut av ärendet till junisammanträdet

Bakgrund
Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt
dessa är det endast valnämnden som lägger ut valsedlarna
på den avskärmade plats som anordnats för utläggning av
valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är. Partiernas
ansvar för distributionen av valsedlar till
röstmottagningsställen har inte förändrats. Det har också
förtydligats att väljaren ska ta sina valsedlar i enskildhet och
att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt.
Valsedlar ska finnas på alla röstmottagningsställen. Dessa ska
läggas ut i anslutning till lokalen. Går det inte att ordna en
plats i anslutning till lokalen, får de läggas ut inne i lokalen.
Det är viktigt att alla partiers valsedlar behandlas och
presenteras på ett likformigt sätt.
Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina
valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält till
Valmyndigheten att det deltar i något val ska nekas att lägga
ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.
Vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler.
Det är blanka valsedlar och 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. Det gäller vid valen 2022 för:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
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Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för
de partier som är representerade i regionfullmäktige eller
kommunfullmäktige på röstmottagningsställen, förutsatt att
partiet begärt utläggning av valsedlar.
Valmyndigheten publicerar en lista på Valcentralen som visar
vilka lokala partiers partivalsedlar som ska vara utlagda i
respektive kommun. Det är valnämnden, och i praktiken
röstmottagarna, som ansvarar för att blanka valsedlar och
dessa partivalsedlar alltid finns tillgängliga på samtliga
röstmottagningsställen i kommunen.
De nya reglerna för personröstningen, innebär att väljare som
inte har tillgång till en namnvalsedel kan personrösta på alla
partier genom att skriva namn på ett parti och en kandidat på
en blank valsedel, eller kandidatnamn på en partivalsedel.
Tidigare har detta endast varit möjligt om partiet inte har
anmält sina kandidater.
Den ändring som gjorts i vallagen, innebär att det ställs krav
på att det i anslutning till en vallokal eller röstningslokal ska
ordnas en avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. För att
kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs att
valsedelstället skyddas från insyn från andra väljare så att
valsedlar kan väljas enskilt utan påverkan och insyn från andra
väljare.
Utöver skrivelserna i vallagen har Valprövningsnämnden och
Justitieombudsmannen fattat beslut i frågor gällande
valsedlar och deras placering, där det fastställts att valsedlar
ska placeras likformigt i anslutning till lokalerna.
Valmyndigheten rekommenderar att kommuner använder
valsedelställ om dessa finns att tillgå, detta för att valsedlarna
ska vara synliga och presenteras likformigt.
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras
i alla val- och röstningslokaler inom kommunen. Alla partiers
Justerandes signatur
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valsedlar ska presenteras på ett likvärdigt, ordnat och
överskådligt sätt. Valmyndigheten har tagit fram ett förslag på
hur valsedlarna kan placeras och presenteras. Förslaget
bygger på placering i bokstavsordning utifrån partinamnet på
valsedeln.
De partier som deltar i valen men som inte har rätt att få sina
valsedlar utlagda av valnämnden, kan själva komma och
lämna både sina namn- eller partivalsedlar på
röstmottagningsstället. Oftast är det namnvalsedlar som
levereras, men det kan också vara partivalsedlar
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger dessutom
röstmottagarna ut blanka valsedlar.
Ärende
Att alla partiers valsedlar presenteras på ett likvärdigt sätt, i
bokstavsordning, är ett bra stöd för röstmottagarna i
röstnings- och vallokal samt förenklar för väljaren och
partierna.
För valsedlar från övriga partier som anmält deltagande i valet
ansvarar partierna själva för att leverera dessa till vallokaler
och röstlokaler för förtidsröstning. Röstmottagare placerar
dessa i valsedelställ men ansvarar inte för att meddela
partierna om dessa tar slut.
Valkansliet föreslår nämnden att besluta att valsedlar ska
placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln,
enligt Valmyndighetens rekommendationer till kommunen.
Valdistriktet får i uppdrag att utse röstmottagare med ansvar
att se till att väljaren ostört och enskilt kan välja valsedel.
Köskyltar kommer att placeras i samtliga val- samt
förtidsröstningslokaler vid behov, för att underlätta köbildning.
Utöver Valmyndighetens informationsinsatser gällande nya
regler och rutiner för hantering av valsedelställen, kommer
även röstmottagarna att informeras om vad som gäller vid de
utbildningstillfällen som är obligatoriska för ett uppdrag i
vallokal samt vid förtidsröstningen.
För politiska partier kommer information som rör detta samt
var lokalerna för röstning är belägna att finnas på sundsvall.se.
Justerandes signatur
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Bilaga


Ställningstagande om valsedlarnas ordning i
valsedelställen
––––
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VN-2022-00012

§ 25

Fullmakt för att kvittera ut förtidsröster i
valen 2022

Beslut
Valnämnden beslutar
att

Caj Sundberg, Kristoffer Jonasson, Mikael
Söderlind samt Mahder Tekle Abrehe ges fullmakt
att ta emot/kvittera förtidsröster i valen 2022

Bakgrund
Posten har bestämmelser angående de förtidsröster som
kommer till valnämnden. Dessa hämtas personligen på
postens företagscenter.
Ärende
Följande personer inom Servicecenter, Sundsvalls kommun
föreslås ges fullmakt att ta emot/kvittera förtidsröster i
samband med förtidsröstningen 2022:
Caj Sundberg
Kristoffer Jonasson
Mikael Söderlind
Mahder Tekle Abrehe
––––

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kontorsservice
Kontorsservice
Fordon och Transport
Fordon och Transport

Sammanträdesprotokoll

§ 26

Sammanträdesdatum

Sida

2022-04-11

15

Övriga frågor

Beslut
Valnämnden beslutar
att

ta ställning till följande frågeställningar

Bakgrund
Följande frågeställningar beslutades lyftas från förgående
sammanträde:
 Nyttjande av valnämndens samarbetsrum
 Hybridmöten framledes
Ärende
Handlingar skickade analogt eller med e-post alternativt i
samarbetsrummet diskuterades. Samtliga möjligheter ska
erbjudas och ledamöterna mejlar och meddelar Ingela hur de
vill ta del av nämndhandlingarna. Ingela bjuder in de som
ännu inte är inne i samarbetsrummet efter sammanträdet.
Hybridmöten genomförs inte under sittande nämnd
beslutades, nästa mandatperiod får frågan lyftas om det är
aktuellt.
––––
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