Valnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum
2022-04-12

1 (6)

Kallelse

Kallelse har skett i behörig ordning

Plats och tid:

Lövsalen plan 2, Stadshuset, Östra M adenvägen 4, tisdagen den 2022-04-12, kl. 18:30- 18:49

Beslutande:

Jan Bojling (M), ordförande
Esma Yagci (S), vice ordförande
Sara Hamrin (V)
I ngrid Landwall (SD)
Gunilla Ehrenhorn, (L) tj. ersättare
Richard Nordfeldt (L)
Annie Hao (KD), tj. ersättare
Eva Pavoni (M), tj. ersättare

Ersättare:

Lena Svahn (S)
Salvador Perez (V)
Harald Matz (SD)

Utses att
justera:

Esma Yagci (S)

Plats och tid
för justering:

Stadshuset, tisdagen den 19 april 2022

Underskrifter:

Sekreterare

_______________________________
Sara Hugosson

Ordförande

______________________________________________________
Jan Bojling (M)

Justerare

______________________________________________________
Esma Yagci S)

Övriga deltagare: Sara Hugosson,
handläggare allmänna val

Paragraf

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Datum när anslaget sätts
upp 2022-04-20
Förvaringsplats för protokoll

Datum när anslaget tas ner:
2022-05-12
Stadshuset, plan 4
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§ 13

Dnr:

Stadsledningskontoret informerar
Sara Hugosson, handläggare allmänna val, informerar om det pågående arbetet.
Rekryteringen av röstmottagare fortsätter. Det är många som arbetat tidigare som
ansökt på nytt. Än finns några platser kvar att fylla i. En ny medarbetare, Elin Bergenlöv,
kommer arbeta med förberedelserna kring de allmänna valen tillsammans med Sara. I
övrigt pågår arbete att inventera och fastställa förtidsrösningslokaler. Ett förslag om
valambassadörer planeras till nästa valnämnd.
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§ 14

Dnr: VN-0015/ 2022

Beslut om ordning i valsedelställ
Beslutsunderlag
Principer för ordning på valsedlar vid val 2018 och 2019, tjänsteutlåtande 201805-18
Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelsställen
(dnr 2022-02-18 VAL-161)
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 22 mars 2022

Sammanfattning
Valnämnden behöver fatta beslut vem som ansvarar för att lägga ut valsedlar i röstningsoch vallokal samt i vilken ordning valsedlar ska placeras i de allmänna valen 2022.
Vissa valsedlar måste enligt lag finnas i alla vallokaler. De partier som vid något av de
två senaste riksdagsvalen fått mer än 1 % procent av rösterna får sina partivalsedlar
utlagda för alla tre valen om partiet begärt det.
Vid de allmänna valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Det förtydligas att det
är röstmottagarnas ansvar att under förtidsröstningen och valdagen lägga ut och fylla på
valsedlar på den avskärmade plats som anordnats för utläggning av valsedlar, oavsett
vilken typ av valsedel (parti-, namn- eller blank valsedel) det är. Detta syftar till att
motverka sabotage och skapa bättre förutsättningar för valadministrationen att hålla
ordning bland valsedlarna.
Detta arbetssätt har tidigare tillämpats under val i Sundbyberg stad. I tidigare val har
partierna även ansvarat för att distribuera namnvalsedlar till både
förtidsröstningslokaler och vallokaler under valdagen. Det har inte varit
röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att namnvalsedlarna eller övriga partiers
partivalsedlar tagit slut.
Sektorn för ledning och samordning föreslår att den ordningen behålls.
Or dn i n g i val sed el st äl l
Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt på alla röstmottagningsställen.
Valmyndigheten har tagit fram ett ställningstagande om valsedlarnas ordning i
valsedelsställen (dnr 2022-02-18 VAL-161). I ställningstagandet rekommenderas att
valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken partiet
har anmält deltagande i val.
Sektorn för ledning och samordnings förslag om valsedlarnas placering följer
Valmyndighetens ställningstagande.
Vid 2022 års val ska partivalsedlar för följande partier läggas ut i alla tre valen:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt I nitiativ
Kristdemokraterna
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Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
M iljöpartiet de gröna
M oderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Valsedlarna placeras i bokstavsordning uppifrån och ned för respektive val enligt bilaga.
Valsedelställ för val riksdag placeras till vänster, val till kommunfullmäktige i mitten och
val till regionfullmäktige längst till höger. Blanka valsedlar ställs längst ner i valsedelställ
1. Detta förslag följer även stadens tidigare presentation av valsedlar.
Or dn i n g i val sed el st äl l al l m än n a val en 20 22
V al sed el st äl l 1:
Riksdag
Kommunfullmäktige
ArbetarepartietArbetarepartietSocialdemokraterna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Liberalerna (tidigare
Liberalerna (tidigare
Folkpartiet)
Folkpartiet)
Miljöpartiet de gröna
M iljöpartiet de gröna
Moderaterna
M oderaterna
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Blanka

Blanka

Regionfullmäktige
ArbetarepartietSocialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna (tidigare
Folkpartiet)
M iljöpartiet de gröna
M oderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Blanka

V al sed el st äl l 2:
I nästa valsedelsställ får partierna ovan lägga sina namnvalsedlar i samma ordning.
V al sed el st äl l 3:
Övriga partier får placera sina valsedlar i bokstavsordning på anvisad plats.
Partivalsedlar och namnvalsedlar från övriga partier får endast läggas ut om för de
partier som anmält deltagande i valet senast 12 augusti 2022 till Valmyndigheten.

Valnämndens beslut
1.

Valsedlarna ska placeras och fyllas på i valsedelställ av röstmottagarna.

2. Partivalsedlar som valnämnden ansvarar för ska läggas i bokstavsordning i det
första valsedelstället, valsedelställ 1, placerat till vänster inom avskärmning.
Blanka valsedlar placeras längst ner i valsedelställ 1.
3. Övriga partivalsedlar och namnvalsedlar för de partier som deltar i valet ska
läggas i bokstavsordning i det andra och tredje valsedelstället lodrätt med
partivalsedlarna i bokstavsordning först, enligt bilaga 1.
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§ 15

Dnr: VN-0012/ 2022

Förordnande av röstmottagare
Beslutsunderlag
Sektorn för ledning och samordnings skrivelse den 22 mars 2022

Sammanfattning
Enligt Vallagen 3 kap § 5 ska valnämnden förordna de röstmottagare som tjänstgör
under förtidsröstningen och på valdagen. I ett första led har ett arbetserbjudande
skickats ut till de som arbetat vid de allmänna valen 2018 samt valet till
Europaparlamentet 2019 i Sundbyberg. Sektorn för ledning och samordning har gått
igenom samtliga ansökningar. De personer som anges i ärendets bilaga har ansökt till
uppdraget. Aktuell lista presenteras direkt vid valnämndens sammanträde den 12 april,
2022.
För att kunna arbeta som röstmottagare krävs, förutom förordnandet från valnämnden,
även att den obligatoriska utbildningen för röstmottagare genomförs. I nnan uppdraget
som röstmottagare påbörjas kommer sektorn för ledning och samordning säkerställa att
röstmottagaren fullföljt utbildningen. Ytterligare förodnanden behöver beslutas av
valnämnden under våren 2022.
Ordföranden i valnämnden har delegation att förordna röstmottagare som nämnden
inte hinner fatta beslut om inför valet 2022. Beslut som fattats till följd av delegation ska
anmälas vid nästkommande sammanträde med nämnden.
Arvoden för röstmottagare täcks av valnämndens budget.

Valnämndens beslut
1.

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare enligt bilaga till de allmänna
valen 2022, förutsatt att utbildning fullföljts och att man inte står på valsedel.
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