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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Stora Mötesrummet kl. 18:00-19:10

Beslutande 
närvarande

Helena Klange (KD) (ordförande), Fredrik Sundblad (M), Marcus Palm 
(L), Kenneth Bylund (S), Jennie Bergenholtz (MP), Åke Uddén (C)  
ersätter Anna Mölgård (C)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Kari Maksimov (L), Maud E Mellström (KD), Bengt Skogert (S), Jennifer 
Giri (MP), Zarah Sjökvist (M)

Övriga närvarande Annica Brozin (Nämndsekreterare)

Paragrafer §§11-21

Justerande Kenneth Bylund (S)

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Annica Brozin

Ordförande Helena Klange (KD)

Justerande Kenneth Bylund (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§11 Öppet möte
§12 Val av justerare
§13 Fastställande av dagordning
§14 Verksamheten informerar
§15 Valnämndens sammanträdesplan 2022
§16 Inspektion av vallokaler
§17 Principer kring förtroendevalda som röstmottagare vid allmänna valen 2022
§18 Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler
§19 Fastställande av lokaler för förtidsröstning till de allmänna valen 2022
§20 Val av dataskyddsombud för valnämnden
§21 Övrigt
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 11
Öppet möte
Beslut
Valnämnden beslutar att mötet ska vara öppet för allmänheten. 

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar att valnämndens möte ska vara öppet. 
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att valnämnden beslutar enligt det.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 12
Val av justerare
Beslut
Valnämnden beslutar att utse Kenneth Bylund (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 13
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 

5 / 15

Comfact Signature Referensnummer: 21729SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 14
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Verksamheten informerar om följande:

 Rekrytering sker i mars och april och utbildning av röstmottagare hålls den 5 och 18 maj och 
ett extra tillfälle hålls den 15 augusti om det behövs.

 Nationell valkonferens 21 september 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 15
Valnämndens sammanträdesplan 2022 (VN 2021.003)
Beslut
Valnämnden fastställer sina sammanträdesdagar för år 2022 enligt följande:

27 jan
28 april
18 augusti
27 oktober

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska fastställa sina sammanträdesdagar för år 2022. Sammanträdena
hålls på torsdagar och börjar klockan 18.00.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att valnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-07-20, valnämndens sammanträdesplan 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 16
Inspektion av vallokaler (VN 2020.002)
Beslut
Valnämnden föreslår följande datum för kommunens funktionshinderråd för inspektion av 
vallokaler:

fredag 26 november 12-17

måndag 10 januari 12-17.

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutade den 4 februari 2021 om vallokaler för valet 2022 och dessa bör 
inspekteras ännu en gång tillsammans med kommunens funktionshinderrår med Myndigheten 
för delaktighets checklista för handen.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att valnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-14, Förslag på tider för inspektion av vallokaler
 §4  Fastställande av vallokaler för allmänna val 2022
 Bilaga 1, Valdistrikt och vallokaler 2019 och 2022 Förslag
 Myndigheten för delaktighets checklista
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 17
Principer kring förtroendevalda som röstmottagare vid allmänna valen 
2022 (VN 2021.004)
Beslut
Valnämnden beslutar att en person som förekommer som kandidat på en valsedel vid det 
aktuella valet eller som redan har ett politiskt uppdrag i kommunen inte får arbeta som 
röstmottagare vid allmänna val 2022.

Ärendebeskrivning
I samband med arbetet att ta fram den nya vallagen (2005:837) kom förslag om att personer 
som kandiderar på lista inte bör fungera som röstmottagare. Frågan om huruvida det är 
lämpligt att förtroendevalda tjänstgör i vallokaler hade då diskuterats mycket under en lång 
tid. Den nya vallagen säger inte att förtroendevalda inte ska tjänstgöra som röstmottagare, 
men utifrån rättssäkerhets skäl rekommenderas det att de inte gör det.

Valkansliet i Vallentuna kommun valde att tillämpa denna rekommendation vid rekrytering av 
röstmottagare till valen 2018 och 2019 och i mars 2018 togs ett principbeslut av valnämnden, 
§9 ”Principer kring förtroendevalda som röstmottagare vid allmänna valen 2018 och EU-valet 
2019 (VN 2018.002”). Detta gällde endast de som kandiderar eller har ett uppdrag i 
Vallentuna kommun. Således är det möjligt för en person som kandiderar till 
kommunfullmäktige i annan kommun att ställa upp som röstmottagare i Vallentuna kommun.

Valet ska genomföras så rättssäkert och effektivt som möjligt. Väljarna ska ha förtroende för 
valförfarandet och anse att de fått bra bemötande i och kring vallokalen. I det ligger hur 
röstmottagarna agerar i vallokalen men även hur valsituationen uppfattas av väljarna. Om det 
i vallokalen finns röstmottagare som är kandidater till exempelvis kommunfullmäktige i 
kommunen skulle det kunna uppfattas av väljarens som rättsosäkert eller åtminstone 
olämpligt.

De som röstar ska inte känna sig påverkade av dem som arbetar i vallokalen. Om en 
förtroendevald tjänstgör som röstmottagare i vallokal kan det finnas en riska att den som ska 
rösta upplever det som rättsosäkert och kan komma att ifrågasätta deras opartiskhet vid 
röstmottagningen. Valkansliet anser därför att det skapar bättre förutsättning för att väljarna 
ska ha förtroende för valförfarandet.
Vidare ska även Vallentuna kommun sträva efter att leva upp till lagstiftarnas intentioner.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att valnämnden beslutar enligt det.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Principer kring förtroendevalda som röstmottagare vid allmänna 

valen 2022

10 / 15

Comfact Signature Referensnummer: 21729SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 18
Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler (VN 2021.006)
Beslut
Valnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 8 mars 2018 fattade valnämnden beslut om affischering och propaganda i anslutning till 
vallokaler och att propaganda och andra sätt att försöka påverka väljare i dennes val inte får 
ske närmare än 20 meter från ingången till byggnad där röstmottagning pågår. Beslutet 
omfattade även utdelning av valsedlar.

Enligt 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) får det inte, på ett röstmottagningsställe eller i ett 
utrymme intill detta, förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra 
väljarna i deras val. Någon definition eller närmare precisering av detta uttryck finns inte lag 
eller förarbeten. Av förarbetena till 1972 års vallag, SOU 1969:19, syftade den ändring som 
då gjordes inför antagandet av nu nämnda lag till att klargöra inom vilket område 
valförrättarna kunde utöva sin befogenhet att upprätthålla ordningen i samband med 
röstningen.
Enligt beslut från valprövningsnämnden, ärendena 2010:151, 204, 205, framgår att huruvida 
röstmottagning har skett i strid med 8 kap. 3 § vallagen måste bedömas i det enskilda fallet.
Det utifrån platsens särskilda förutsättningar att ge skydd för väljarna mot att utsättas för 
politisk agitation under valhandlingen. Av betydelse får bland annat vilken omfattning den 
politiska propagandan har haft och i vilka former de politiska partierna har försökt fånga 
väljarnas intresse. Enligt 8 kap. 4 § vallagen ansvarar röstmottagarna för ordningen på 
röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig 
efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. 
Blir det sådan oordning att den inte kan avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas.

Valnämndens beslut syftade till att tydliggöra röstmottagarnas befogenheter och vad de 
politiska partierna har att följa.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler
 §10  Affischering och propaganda i anslutning till vallokaler
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 19
Fastställande av lokaler för förtidsröstning till de allmänna valen 2022 (VN 
2021.002)
Beslut
Valnämnden beslutar att fastställa följande lokaler för förtidsröstning vid valet 2022:

Vallentuna kulturhus

Kårsta bibliotek

och att utreda lokal för förtidsröstning i Karby.

Ärendebeskrivning
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går 
att förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. Det är respektive 
kommun som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning. Trenden i Sverige de 
senaste valen har varit att fler väljare röstar under förtidsröstningen istället för på valdagen. I 
Vallentuna har vid det senaste valet Kulturhuset i centrala Vallentuna, Karby och Kårsta 
bibliotek samt Gustav Vasaskolan fungerat som förtidsröstningslokaler för att möta detta 
behov. Då tanken är att öka öppettiderna i förtidsröstningslokalen i Vallentuna kulturhus så de 
följer övrig verksamhets öppettider anser valkansliet att lokalen i Gustav Vasaskolan inte 
längre behövs. Vid valet 2019 utreddes och beslutades att ha ytterligare en 
förtidsröstningslokal i Café Traversen på Vallentuna gymnasium som ansågs vara lämplig för 
detta med hänvisning till dess centrala läge samt för att komplettera öppettider på Vallentuna 
kulturhus. Det var ytterst få väljare som valde att gå dit istället för kulturhuset varför 
valkansliet landat i att det är bättre att utöka öppettider och tillgänglighet där istället. 
Administration och logistik runt hanteringen av förtidsrösterna och med röstmottagare blir 
även mer effektiv och torde medföra lägre kostnader i form av arvoden.

Vid förtidsröstning ska det alltid vara minst två röstmottagare närvarande. Förtidsröstningen 
får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen. I varje kommun ska det 
finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen.

Och varje dag som röstningen pågår ska minst en lokal i varje kommun vara öppen. Det 
innebär att förtidsröstningen vid valet 2022 börjar onsdag den 18 augusti och pågår till och 
med valdagen den 11 september 2022.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar att valnämnden fastställer Vallentuna kulturhus och 
Kårsta bibliotek och att fortsatt utreda lokal för förtidsröstning i Karby. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att valnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse lokaler för förtidsröstning 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 20
Val av dataskyddsombud för valnämnden (VN 2021.007)
Beslut
Angelica Rosander utses till dataskyddsombud för valnämnden. Därmed entledigas Johanna 
Attlerud som dataskyddsombud för valnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt dataskyddsförordningen måste varje myndighet utse ett dataskyddsombud. Ett 
dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar inte det dagliga arbetet gällande 
personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst som en expert och kontrollinstans.

Yrkanden
Ordförande Helena Klange (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer proposition på det 
yrkandet och finner att valnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, Val av dataskyddsombud för valnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Valnämnden 2021-10-14

Referensnummer för signaturer:

§ 21
Övrigt
Beslut
Inget övrigt fanns att ta upp. 
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