
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-18 
 

Instans 
Valnämnden 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Bäckängsgymnasiets aula, PA Halls terrass 7, måndagen den 22 augusti 2022 

kl. 21:00. Observera Valnämndens ledamöter och ersättare närvarar på 

utbildning för röstmottagare samt ordförande och vice ordförande från 

klockan 17.00. Sammanträdet startar efter utbildningen. 

Valnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som 

avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

 

 

Viktor Åberg 
Valnämndens Ordförande 

Anna Enochsson 
Valledare 

 

 

 

 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Anna Enochsson, 033 357055 eller via e-post: 

anna.enochsson@boras.se 
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Ärende 

1. Val av justerare 

 

2. Anmälningsärenden 2022-08-22 

Dnr 2022-00041 1.1.3.1 

3. Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt ambulerande 

röstmottagning. 

Dnr 2022-00054 1.4.3.1 

4. Beslut att delegera till tjänstgörande ordförande att lägga till väljare i 

röstlängden. 

Dnr 2022-00055 1.4.3.1 

5. Beslut om att Valnämnden delegerar till ordförande och vice ordförande 

att vid behov åtgärda felaktiga avprickningar i röstlängden på valdagen den 

11 september. 

Dnr 2022-00050 1.4.3.1 

6. PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 

2022 

Dnr 2022-00033 1.4.3.1 

7. Ajournering 

 

8. Övrigt 

 

9. Nästa sammanträde 

  



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357016 
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Datum 

2022-08-22 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00041 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-08-22 

Valnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:20V. Valmyndigheten har uppdaterat 

ett antal vägledande ställningstaganden. Enkät om valarbetet skickas ut 

efter valet 2022. Lägg in röstlängdsuppgifterna senast den 8 augusti. 

Driftinformation om Valid finns på val.se. Tips om att ha flera e-

legitimationer för inloggning i Valid. Angående sista datum för rättelse i 

röstlängd 

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:21V. Uppdaterad utgåva av 

Handbok för kommunens arbete med val. Nya handledningar och 

manualer publicerade på Valcentralen. Tilläggsblad och tryckfelsnisse i 

handledning för röstmottagning vid förtidsröstning och i vallokal. 

Valbarhetshinder för kommunala revisorer. Information om 

valpresentationen på val.se. Meddela Valmyndigheten om ni fått för 

mycket valmaterial. Frivilliga resursgruppen och frivilliga 

försvarsorganisationer. Föreläsning om antagonistiska hot och 

köhantering. Frågestunder om valsäkerhet. 

3. Informationsbrev från Länsstyrelsen 2022-06-23. Inbjudan till möte för 

uppkomna frågor. Klargörande gällande vikta valsedlar. 

Incidentrapportering. Dubblettröstkort. Röstlängdsuppgifter. Registrera 

val- och röstningslokaler. Utbildningsfilm tillgänglighet och bemötande. 

Kontaktuppgifter. 

4. Ekonomiska ramar 2023. 

5. Revidering av Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad. 

6. Tilläggsbudget 2022. 

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:22V. Planerat tekniskt underhåll. 

Valpresentationen 2022 publicerad. Manual för registrering av 

förtidsröster är publicerad. Blanketter publicerade under Arbetsmaterial 

i Valid. Valbarhetshinder för kommunala revisorer. Ny rapport om 

incidenter under genomförandet av allmänna val i Sverige. Formulär för 
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rapportering av incidenter på röstmottagningsställen. Övningsmaterial. 

Mall för namnetiketter till plastficka. 

8. Inkommen skrivelse från polisen avseende tillståndsbevis för 

förtidsröstning i Knalleland. 

9. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:23V. Kontrollera era lokaler på 

val.se. Behörighetstider i Valid – sätt en extra dag. Telefonnummer och 

talsvarskod för valadministrationen vid polisanmälan. Inbjudan till 

digitalt seminiarum om de rättsliga förutsättningarna för att bemöta 

otillbörlig påverkan mot allmänna val.  

10. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:24V. Sista dag att klarmarkera 

röstmottagningsställen i Valid är den 2 augusti. Sista dag för att ange 

röstlängdsuppgifter i Valid är den 8 augusti. Påminnelse om att lägga in 

kommunens kontaktuppgifter i Valid. Likvärdig behandling av partier 

på kommunal nivå i fråga om förtidsröstning med begränsat tillträde 

och ambulerande röstmottagning. PM om nationell 

incidentrapportering för valen 2022. Rättelse av stavfel i utbildnings-

PPT för röstmottagare. 

11. Informationsbrev från Länsstyrelsen 2022-08-04. Inbjudan till möte för 

uppkomna frågor. Röstlängdsuppgifter. Dubblettröstkort. 

Röstkortsbeställare. Utbildningsfilm tillgänglighet och bemötande. 

Länsstyrelsens valtelefon. Kontaktuppgifter. 

12. Informationsbrev till valnämnderna från Länsstyrelsen 2022-08-12. 

Information om revisorer. Uppdaterad version – Blankett för uppgifter 

från röstkort. Kontaktuppgifter valnämnden i Valid. Påminnelse - 

möten för uppkomna frågor. Länsstyrelsens valtelefon. 

Kontaktuppgifter. 

13. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:25V. Pandemiberedskap. Skicka 

brevröstningssatser till väljare vid förfrågan. Felaktighet i materiallistan i 

Handbok för kommuner. Information om blanketter i Valid. Ange om 

det är tilläggsbeställning eller reklamation vid valmaterialbeställning i 

Valid.  

14. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:26V. Klargörande av 

Valmyndighetens ansvar. Avbrott i Valid under förmiddagen onsdagen 

den 17 augusti. Partierna ansvarar för distribution till 

röstmottagningsställen. Information om distribution om 

kommunexterna förtidsröster finns under Arbetsmaterial i Valid. Kom-

igång-med-Valid-guide för röstmottagare. Sista dag för partier att 

anmäla sitt deltagande är den 12 augusti 2022. Valsedlar för partiet Ny 

reform. Statistik från förtidsröstningen 2018 finns att se i 

Valdatasystemet. 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 
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Carl Morberg 

Kommunsekreterare 
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www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:20V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Valmyndigheten har uppdaterat ett antal vägledande ställningstaganden 

• Enkät om valarbetet skickas ut efter valet 2022 

• Lägg in röstlängdsuppgifterna senast den 8 augusti 

• Driftinformation om Valid finns på val.se 

• Tips om att ha flera e-legitimationer för inloggning i Valid 

• Angående sista datum för rättelse i röstlängd 

 

Valmyndigheten har uppdaterat ett antal vägledande ställningstaganden 

Valmyndigheten har uppdaterat ett antal vägledande ställningstaganden som är publicerade 
på Valcentralen. Nedan följer en kort sammanfattning av ändringarna: 

• ”Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta” har 
uppdaterats redaktionellt och med förtydligande om att det är ordförande i vallokal 
som avses i skrivningarna om vem som bör besluta om en korrigering samt att 
valnämnden bör besluta om vem som ska utföra vissa arbetsuppgifter i en vallokal. 
 

• ”Ställningstagande om tidsramar för ambulerande röstmottagare” har uppdaterats 
redaktionellt och med förtydliganden om tiden för när sådan röstmottagning ska ske 
samt vilka valsedlar de ambulerande röstmottagarna ska ha med till väljarna. 
 

• ”Ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen” har uppdaterats 
redaktionellt och med uppgift om vilka valsedlar som ska läggas ut på 
röstmottagningsställe, på vilket sätt, i vilken ordning. 
 

• ”Ställningstagande om valsedlar och valsedelsbeställning” har uppdaterats i fråga om 
vilka namnuppgifter som publiceras och anges i protokoll efter val. 
 

• Följande ställningstaganden har enbart uppdateras redaktionellt: 
o ”Ställningstagande om valkuvert innehållande flera valsedlar” 
o ”Ställningstagande om anmälan av kandidater för partier som har registrerad 

partibeteckning” 
o ”Ställningstagande om anmälan om samtycke till kandidatur” 
o ”Ställningstagande om verksamhetsskyddsanalys” 

Ställningstagandena hittar ni på denna länk: 
https://valcentralen.val.se/vagledandestallningstaganden.4.29e9cb2617d171257e6423.html.  

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/vagledandestallningstaganden.4.29e9cb2617d171257e6423.html
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Enkät om valarbetet skickas ut efter valet 2022 

Precis som efter tidigare val kommer Valmyndigheten att skicka en enkät till alla kommuner 
med frågor om valets genomförande. Enkäter kommer även skickas ut till länsstyrelser, 
utlandsmyndigheter och partier.  

Enkätsvaren ligger till grund för bland annat den erfarenhetsrapport som Valmyndigheten 
lämnar till regeringen. Erfarenhetsrapporten innehåller bland annat hemställan om 
lagändringar. Det är mycket viktigt att alla svarar på enkäten.  

Enkäten innehåller även statistikfrågor där det är viktigt att alla siffror blir korrekta. 
Frågorna kommer att skickas ut till er före valdagen. För att ni redan nu ska kunna bilda er 
en uppfattning om vilken typ av statistikfrågor som kan vara aktuella, finns frågor från 
tidigare val att läsa under avsnitt 18.2.1 i Handbok för kommuner (med reservation för 
ändringar). Detta avsnitt kommer att uppdateras i den kommande uppdateringen av 
handboken, som publiceras senare i veckan.  

Enkäten kommer att skickas ut under vecka 39. Varje kommun kommer att få en unik länk 
som endast kan användas en gång per kommun. 

 

Lägg in röstlängdsuppgifter i Valid senast den 8 augusti 

Under menyn ”Röstlängdsuppgifter” i Valid ska kommunen senast den 8 augusti lägga in 
adressen dit röstlängderna ska skickas.  

Det är viktigt att det är en adress där en person kan ta emot röstlängderna. Under "ev. övrig 
uppgift" ska ni ange mobilnummer till den person som kommer ta emot leveransen av 
röstlängderna. Röstlängderna kommer att skickas med paketspårning och leverans sker 
mellan den 5 och 7 september. På samma rad där ni anger mobilnummer kan ni även lägga 
till kompletterande information som distributören kan ha användning för. 

 

Driftinformation om Valid finns på val.se 

Om Valid inte går att komma åt, exempelvis på grund av ett planerat underhåll eller en 
tillfällig driftstörning, kommer ni som användare istället att möta en informationssida. Den 
länkar till en sida med information om när Valid kan tänkas vara uppe igen. Kontrollera 
gärna denna sida innan ni tar kontakt med Valmyndigheten för felanmälan. 

Sidan ligger på val.se, men är till för valadministrationen och är därför inte länkad från 
startsidan. Spara den gärna som bokmärke i webbläsaren: https://www.val.se/validinfo  

 

https://www.val.se/validinfo
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Tips om att ha flera e-legitimationer för inloggning i Valid 

Valmyndigheten vill kortfattat rekommendera er att fundera kring behovet av att ha dubbla 
e-legitimationer för vissa användare, ifall någon e-legitimation skulle ha driftstörningar. 
Detta för att säkerställa åtkomst till Valid under kritiska perioder.  

 

Angående sista datum för rättelse i röstlängd 

De som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem ska, enligt 5 kap. 6 § 
vallagen, senast tolv dagar före valdagen begära att uppgifterna rättas. Detta gäller också dem 
som anser sig vara felaktigt uteslutna ur röstlängden. Det som hänt senare än 30 dagar före 
valdagen får inte ligga till grund för rättelse. Frågor om rättelser prövas av länsstyrelsen.  

Valmyndigheten bedömer att länsstyrelserna inte kan göra rättelser i röstlängden senare än 
tolv dagar före valdagen.  

Av 36 § förvaltningslagen framgår att ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till 
följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande 
förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet. Det är, enligt 5 kap. 1 § 
vallagen, Valmyndigheten som upprättar röstlängden och som på så sätt beslutar om dess 
innehåll. Tillägg av rösträtt i röstlängden kan inte anses utgöra en rättelse av en uppenbar 
felaktighet enligt förvaltningslagen.  

Valmyndigheten bereder frågan om det finns skäl att hemställa om lagändring.  

Kalendern kommer att uppdateras på Valcentralen i enlighet med ovan. Det är alltid 
kalendern på Valcentralen som är den aktuella och som uppdateras löpande.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



Tilläggsblad till hantering av flera valsedlar i ett valkuvert för  
”Valmyndighetens handledning – Röstning i vallokal” 

Med detta tilläggsblad ersätter (i understruken text) Valmyndigheten rutinerna 5.3 och 5.4, som 
finns beskrivna i ”Handledning för röstmottagning i vallokal”. 

5.3 - Vid granskning av förtidsröster: 

 Jämför valkuverten och röstkortet. Valkuverten ska överensstämma med väljarens 
rösträtt. Granska valkuverten på samma sätt som om väljaren röstat på plats. Se avsnitt 
4.2.7, ”Kontrollera valkuvert”.  

 Om ett eller flera valkuvert är felaktiga, eller om osäkerhet råder kring om ett eller flera 
valkuvert kan godkännas, ska hela förtidsrösten underkännas. Skriv på fönsterkuvertet 
varför rösten är underkänd och lägg i omslag för förtidsröster - Underkända 
förtidsröster.  

 Om ett eller flera valkuvert i förtidsrösten innehåller dubbla valsedlar som är av samma 
färg ska rösten dock inte underkännas, utan senare läggas i urnan om det står klart 
vilken röst som avser vilket val. Det eller de valkuvert som godkänns får inte läggas i 
urnan förrän röstmottagningen har avslutats.  

o Kan inte alla valkuvert i fönsterkuvertet godkännas eller är bedömningen oklar 
ska dock förtidsrösten underkännas. Rösten kommer att granskas på nytt vid 
valnämndens preliminära rösträkning.  

o Skriv på fönsterkuvertet varför förtidsrösten är underkänd. Samtliga valkuvert 
läggs tillbaka i fönsterkuvertet, vilket läggs i omslag för förtidsröster - 
Underkända förtidsröster. 

 Om hela förtidsrösten godkänns – markera i röstlängden med ett ”P” för respektive 
val. ”P” står för preliminär.  

 Stoppa tillbaka röstkortet och de godkända valkuverten i fönsterkuvertet. Valkuverten 
ska läggas i valurnan efter kl. 20.00 eftersom väljaren har rätt att ångerrösta fram till 
dess.  

 

5.4 - Granska ytterkuvert för budröst 

Instruktionerna ovan gäller även vid granskning av budröst.  
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Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   

Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Kommunala revisorer och valbarhet 

Denna promemoria som har tagits fram av Valmyndigheten i samråd med Sveriges 
Kommuner och Regioner samt länsstyrelserna. Promemorian redogör för rättsläget i fråga 
om valbarhetshinder för den som är vad till kommunal revisor att väljas till ledamot eller 
ersättare i kommunfullmäktige.  

1 Aktuella bestämmelser  

Den som är vald till revisor inom kommunen eller regionen är, enligt 4 kap. 5 § 1 
kommunallagen (2017:725), inte valbar som ledamot eller ersättare i fullmäktige.  

Länsstyrelsen ska, enligt 13 kap. 8 § vallagen (2005:837), vid den slutliga sammanräkningen 
bedöma ett kandidatnamn på en valsedel som obefintligt om kandidaten inte är valbar. 

Av 14 kap. 21 § vallagen följer att om en ledamot i regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska respektive valmyndighet efter anmälan 
utse en ny ledamot. Ny ledamot ska utses enligt vad som tillämpas för riksdagsvalet enligt 18 
och 19 §§. Enligt 18 § ska till ny ledamot utses den som står i tur att inträda enligt ordningen 
mellan ersättarna enligt 14 § och enligt 19 § ska för en ny ledamot som tidigare varit ersättare 
utses en ny ersättare.  

Om en ersättare i kommunfullmäktige har avgått som ersättare ska länsstyrelsen enligt 14 
kap. 23 § vallagen på anmälan av fullmäktiges ordförande göra nya beräkningar och utse 
ytterligare en ersättare för varje ledamot som berörs. I de fall antalet ersättare också efter det 
att ersättare har avgått uppgår till minst det antal som fullmäktige bestämt, ska en ny 
ersättare utses bara om ledamoten i annat fall skulle komma att sakna ersättare som utsetts 
för henne eller honom. 

2 Förarbeten 

I samband med införandet av bestämmelsen i nuvarande 4 kap. 5 § kommunallagen anförde 

regeringen bland annat följande när det gällde 4 kap. 6 a § i 1991 års kommunallag. Den som 

är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar som revisor. Syftet med 

bestämmelsen är att stärka oberoendet i den kommunala revisionen. Av denna bestämmelse 

i 1991 års kommunallag framgick dock inte vad som gäller vid det omvända förhållandet, att 

en person först väljs till revisor och därefter, under mandatperioden, utses till ledamot eller 

ersättare i fullmäktige. Enligt regeringens mening gör sig kravet på oberoende lika starkt 

gällande i denna situation, vilket enligt regeringen talar för att valbarhetshindren bör 

förtydligas. De remissinstanser som haft invändningar mot förslaget har fört fram att det bör 

finnas möjligheter till undantag, bl.a. för att en revisor ska kunna slutföra revisionsarbetet 

från föregående mandatperiod. Det har även anförts att det är oklart hur bestämmelsen ska 

tillämpas. Regeringen vill betona att syftet med bestämmelsen är att stärka revisionens 
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oberoende. Ett undantag skulle kunna försvaga oberoendet. Regeringens förslag innebär att 

en revisor inte är valbar till fullmäktige och således inte kan utses till ledamot eller ersättare i 

fullmäktige. Detta gäller under hela den tid som revisorn fullgör sitt uppdrag, dvs. under de 

fyra följande åren från att revisorerna utsetts av fullmäktige. Regeringen anser därför inte att 

förslaget kan anses vara oklart eller svårtillämpat.1 

Se även betänkande En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) angående revisionens 

oberoende av som en garant för tilltro till rättssäkerhet, demokrati och en effektiv 

användning av kommunernas resurser.  

3 Avgöranden i Valprövningsnämnden  

Valprövningsnämnden har i ett antal avgöranden prövat frågan om kommunala revisorers 
valbarhet och sammanfattningsvis funnit att den som är förordnad som kommunal revisor 
inte kan utses som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. Detta såväl på valdagen 
som i samband med förordnande av ledamot eller ersättare efter avgång.2 

Valprövningsnämnden har vidare prövat frågan om folkbokföring som en förutsättning för 
valbarhet. En kandidat som under mandatperioden ändrat sin folkbokföring ansågs av 
länsstyrelse vid val av ny ersättare ha valbarhetshinder trots att återflytt skett och då 
kandidaten åter folkbokfört sig i kommunen. Valprövningsnämnden uttalade att ledamöter 
och ersättare ska väljas bland dem som är folkbokförda i kommunen. Om en förtroendevald 
upphör att vara valbar upphör också uppdraget genast. Med förtroendevalda avses 
ledamöter och ersättare i bl.a. fullmäktige. Valprövningsnämnden menade att då kandidaten 
inte varit förtroendevald i kommunen hade kandidaten således inte haft något uppdrag som 
kunnat upphöra. Vidare var kandidaten efter att ha flyttat ut från kommunen åter 
folkbokförd i kommunen och kunde därför väljas som ersättare.3  

4 Slutsatser 

Avsikten med bestämmelserna om att den som är vald till kommunal revisor inte ska vara 

ledamot i kommunfullmäktige är att stärka den kommunala revisionens oberoende.   

4.1 Valbarheten vid den slutliga rösträkningen 

Den som är förordnad som revisor på valdagen är inte valbar som ledamot eller ersättare i 

kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska vid den slutliga rösträkningen bortse från alla de 

kandidatnamn där valbarhetshinder föreligger, såsom ifråga om den som är förordnad som 

revisor, på alla de i valet förekommande valsedlarna.  

Att länsstyrelsen har att bedöma alla de namn som förekommer på alla de giltiga valsedlar 

som ska räknas av myndigheten, inte bara de kandidater som tilldelas mandat, innebär att 

                                                 
1 Prop. 2016/17:171 (En ny kommunallag) s. 247 f. 

2 VPN 2018:796, 2018:821, 2018:835, 2018,842, 2018:845, 2018:846, 2018:858, 2018:867, 2018:871 och 2021:42 

3 VPN 2001:3 jmf med 2015:17 och 2016:16 
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den som ansetts inte vara valbar på valdagen inte heller under resterande mandatperiod kan 

utses som ledamot eller ersättare. 

4.2 Valbarheten vid utfyllnadsval 

De bestämmelser som är styrande för länsstyrelsens slutliga rösträkning är inte tillämpbara 
på en sådan situation då en ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden och ny 
ledamot eller ersättare ska utses. Då ska istället de bestämmelser om valbarhet som återfinns 
i kommunallagen vara avgörande för om valbarhetshinder föreligger eller inte.  

Ifråga om hur en sådan situation när en kandidat valts till revisor efter valdagen kan viss 
ledning hämtas från de avgöranden från Valprövningsnämnden som hanterar frågan om 
valbarhet vid utfyllnadssval vid ändrad folkbokföring. Ett valbarhetshinder ska prövas först 
vid utfyllnadsvalet och enbart för den kandidat som står näst på tur för att utses. Att en 
kandidat haft ett uppdrag som revisor och sedan avgått från uppdraget kan då inte bedömas 
utgöra ett valbarhetshinder. Om en sådan kandidat däremot fortfarande fullgör ett uppdrag 
som revisor ska nästa kandidat som står i tur och som är valbar utses. Den som ansetts inte 
vara valbar kan inte heller under resterande mandatperiod utses som ledamot eller ersättare. 
Vid utfyllnadsval ska någon valbarhetsprövning inte ske för den som inte står på tur att 
väljas. 

 

 

 

För Valmyndigheten: Anna Blomberg, jurist  

För länsstyrelserna: Anneli Wejke, jurist 

För SKR: Helena Linde, jurist, Anna Eklöf, utredare 
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Frivilliga resursgruppen – en resurs under höstens val 
 
I närmare hälften av Sveriges kommuner finns Frivilliga resursgruppen, FRG. De är 
utbildade och övade på att agera i kriser som kan uppstå i samhället och att fungera som 
en viktig förstärkningsresurs till kommunen. FRG består av medlemmar från Sveriges 
frivilliga försvarsorganisationer. Alla har det gemensamt att man vill bidra till kommunens 
krisberedskap och säkerhet. 
 
Under höstens val kan dessa grupper fungera som en beredskaps- eller förstärkningsresurs. 
Det kan till exempel handla om praktisk hantering vid ett snabbt byte av vallokal, 
informationsgivning, vissa säkerhetsfrågor och liknande uppgifter. 
 
Bifogat hittar du kontaktuppgifter till landets alla frivilliga resursgrupper. – Ta kontakt med 
er FRG-ansvarig för att starta dialogen om vilket stöd ni har behov av under valet. Inom 
respektive kommun finns också en ansvarig tjänsteman/säkerhetssamordnare som kan 
berätta mer om hur FRG kan användas. 
 
Saknar din kommun en resursgrupp idag? Kontakta oss så hjälper vi till att få en grupp på 
plats. 
 
Lycka till i valförberedelserna! 
 
SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND 
 
 
Carina Wiro 
carina.wiro@civil.se  
telefon 08-629 63 72 
 
Läs mer på civil2.se/frg/  
  

mailto:carina.wiro@civil.se
https://www.civil2.se/frg/
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Kommuner med Frivilliga resursgruppen, FRG 

 

 

Kommunkod Kommun E-postadress 

1440 Ale kommun ale.frg@civil2.se 

1489 Alingsås kommun alivar.frg@civil2.se  

604 Aneby kommun aneby-eksjo.frg@civil2.se  

1984 Arboga kommun arboga.frg@civil2.se 

1784 Arvika kommun arvika.frg@civil2.se 

1882 Askersunds kommun askersunds.frg@civil2.se 

2084 Avesta kommun avesta.frg@civil2.se 

1460 Bengtsfors kommun bengtsfors.frg@civil2.se 

2582 Bodens kommun boden.frg@civil2.se  

2183 Bollnäs kommun soderhamn.frg@civil2.se 

2081 Borlänge kommun borlange.frg@civil2.se 

1490 Borås kommun amal.frg@civil2.se 

1231 Burlöv kommun burlov.frg@civil2.se 

162 Danderyds kommun danderyd.frg@civil2.se 

1862 Degerfors kommun degerfors.frg@civil2.se 

2425 Dorotea kommun dorotea.frg@civil2.se 

1730 Eda kommun arvika.frg@civil2.se 

125 Ekerö kommun ekero.frg@civil2.se  

686 Eksjö kommun aneby-eksjo.frg@civil2.se  

862 Emmaboda kommun emmaboda.frg@civil2.se 

1499 Falköpings kommun falkoping.frg@civil2.se  

2080 Faluns kommun falun.frg@civil2.se 

482 Flens kommun flen.frg@civil2.se 

2026 Gagnef kommun gagnef.frg@civil2.se 

1861 Hallsbergs kommun hallsberg.frg@civil2.se 

1961 Hallstahammar kommun hallsta-sura.frg@civil2.se 

136 Haninge kommun haninge.frg@civil2.se 

331 Heby kommun sala-heby.frg@civil.se  

2083 Hedemora kommun hedemora.frg@civil2.se 

1466 Herrljunga kommun herrljunga.frg@civil2.se  

126 Huddinge kommun huddinge.frg@civil2.se 

860 Hultsfreds kommun hultsfred.frg@civil2.se 

1863 Hällefors kommun hallefors.frg@civil2.se  

2361 Härjedalens kommun harjedalen.frg@civil2.se 

2280 Härnösands kommun harnosand.frg@civil2.se 

1401 Härryda kommun harryda.frg@civil2.se 

1293 Hässleholms Kommun hassleholm.frg@civil2.se 

1284 Höganäs kommun hoganas.frg@civil2.se 

123 Järfälla kommun jarfalla.frg@civil2.se 

680 Jönköpings/Gränna kommun jonkoping.frg@civil2.se 

880 Kalmar kommun kalmar-oland.frg@civil2.se 

1082 Karlshamns kommun karlshamn.frg@civil2.se 

1883 Karlskoga kommun karlskoga.frg@civil2.se 

1080 Karlskrona kommun karlskrona.frg@civil2.se 

1780 Karlstad kommun karlstad-kil.frg@civil2.se 

1715 Kils kommun karlstad-kil.frg@civil2.se 

512 Kinda kommun kinda.frg@civil2.se  

mailto:alivar.frg@civil2.se
mailto:aneby-eksjo.frg@civil2.se
mailto:arboga.frg@civil2.se
mailto:boden.frg@civil2.se
mailto:soderhamn.frg@civil2.se
mailto:ekero.frg@civil2.se
mailto:aneby-eksjo.frg@civil2.se
mailto:emmaboda.frg@civil2.se
mailto:falkoping.frg@civil2.se
mailto:haninge.frg@civil2.se
mailto:sala-heby.frg@civil.se
mailto:herrljunga.frg@civil2.se
mailto:huddinge.frg@civil2.se
mailto:hallefors.frg@civil2.se
mailto:jarfalla.frg@civil2.se
mailto:kinda.frg@civil2.se
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Kommunkod Kommun E-postadress 

1276 Klippans kommun klippan.frg@civil2.se 

2282 Kramfors kommun kramfors.frg@civil2.se 

1290 Kristianstads kommun kristianstad.frg@civil2.se 

1881 Kumla kommun kumla.frg@civil2.se 

1960 Kungsörs kommun kungsor.frg@civil2.se 

1482 Kungälvs kommun ale.frg@civil2.se 

1261 Kävlinge kommun kavlinge.frg@civil2.se 

1983 Köpings kommun koping.frg@civil2.se  

1282 Landskrona kommun landskrona.frg@civil2.se 

1860 Laxå kommun laxa.frg@civil2.se 

1814 Lekebergs kommun lekeberg.frg@civil2.se 

1441 Lerums kommun lerum.frg@civil2.se 

761 Lessebo kommun lessebo.frg@civil2.se 

1462 Lilla Edet Kommun ale.frg@civil2.se 

1885 Lindesbergs kommun bergslagen.frg@civil2.se 

580 Linköpings kommun linkoping.frg@civil2.se 

1864 Ljusnarsbergs kommun bergslagen.frg@civil2.se 

1281 Lunds kommun lund.frg@civil2.se 

2023 Malung-Sälen malung-salen.frg@civil2.se 

2418 Malå kommun mala.frg@civil2.se 

767 Markaryd kommun markaryd.frg@civil2.se  

1463 Marks kommun mark.frg@civil2.se 

1481 Mölndals kommun molndal.frg@civil2.se 

861 Mönsterås kommun monsteras.frg@civil2.se 

182 Nacka kommun nacka-varmdo.frg@civil2.se 

1884 Nora kommun bergslagen.frg@civil2.se 

188 Norrtälje kommun norrtalje.frg@civil2.se 

2101 Ockelbo kommun sandviken.frg@civil2.se 

1060 Olofströms kommun olofstrom.frg@civil2.se 

1273 Osby kommun osby.frg@civil2.se 

882 Oskarshamns kommun oskarshamn.frg@civil2.se 

2121 Ovanåkers kommun ovanaker.frg@civil2.se 

1402 Partille kommun partille.frg@civil2.se 

2581 Piteå kommun pitea.frg@civil2.se 

1081 Ronneby kommun ronneby.frg@civil2.se 

2031 Rättviks kommun rattvik.frg@civil2.se 

1981 Sala kommun sala-heby.frg@civil.se  

2181 Sandvikens kommun sandviken.frg@civil2.se 

1291 Simrishamns kommun sydkusten.frg@civil2.se 

1265 Sjöbo kommun sydkusten.frg@civil2.se 

1904 Skinnskattebergs kommun skinnskatteberg.frg@civil2.se  

2061 Smedjebackens kommun smedjebacken.frg@civil2.se 

163 Sollentuna kommun sollentuna.frg@civil2.se 

184 Solna kommun solna-sundbyberg.frg@civil2.se  

1230 Staffanstorps kommun staffanstorp.frg@civil2.se 

1415 Stenungssunds kommun stenungsund.frg@civil2.se 

486 Strängnäs kommun strangnas.frg@civil2.se  

1486 Strömstad kommun stromstad.frg@civil2.se  

183 Sundbyberg kommun solna-sundbyberg.frg@civil2.se  

2281 Sundsvalls kommun medelpad.frg@civil2.se 

1907 Surahammar kommun hallsta-sura.frg@civil2.se 

1263 Svedala kommun svedala.frg@civil2.se 

   
   
   

mailto:koping.frg@civil2.se
mailto:lessebo.frg@civil2.se
mailto:mala.frg@civil2.se
mailto:markaryd.frg@civil2.se
mailto:nacka-varmdo.frg@civil2.se
mailto:sandviken.frg@civil2.se
mailto:sala-heby.frg@civil.se
mailto:skinnskatteberg.frg@civil2.se
mailto:solna-sundbyberg.frg@civil2.se
mailto:strangnas.frg@civil2.se
mailto:stromstad.frg@civil2.se
mailto:solna-sundbyberg.frg@civil2.se
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Kommunkod Kommun E-postadress 

1465 Svenljunga kommun svenljunga.frg@civil2.se  

1785 Säffle kommun arvika.frg@civil2.se 

2082 Säters kommun sater.frg@civil2.se  

2182 Söderhamns kommun soderhamn.frg@civil2.se 

1083 Sölvesborgs kommun solvesborg.frg@civil2.se 

1435 Tanums kommun tanum.frg@civil2.se 

2262 Timrå kommun medelpad.frg@civil2.se 

1419 Tjörns kommun tjorn.frg@civil2.se  

1287 Trelleborgs kommun sydkusten.frg@civil2.se 

1488 Trollhättans kommun trollhattan.frg@civil2.se 

160 Täby kommun taby-osteraker.frg@civil2.se 

1485 Uddevalla kommun uddevalla.frg@civil2.se  

1491 Ulricehamn kommun ulricehamn.frg@civil2.se  

2480 Umeå kommun umea.frg@civil2.se 

114 Upplands Väsby kommun upplandsvasby.frg@civil2.se 

139 Upplands-Bro kommun upplands-bro.frg@civil2.se 

380 Uppsala kommun uppsala.frg@civil.se  

115 Vallentuna kommun vallentuna.frg@civil2.se  

2021 Vansbro kommun vansbro.frg@civil2.se 

1233 Vellinge kommun vellinge.frg@civil2.se 

884 Vimmerby kommun vimmerby.frg@civil2.se 

1442 Vårgårda kommun alivar.frg@civil2.se  

120 Värmdö kommun nacka-varmdo.frg@civil2.se 

883 Västerviks kommun vastervik.frg@civil2.se 

1980 Västerås kommun frg@vasteras.se  

512 Ydre kommun ydre.frg@civil2.se  

1286 Ystads kommun sydkusten.frg@civil2.se 

1492 Åmål kommun boras.frg@civil2.se 

2260 Ånge kommun medelpad.frg@civil2.se 

1765 Årjängs Kommun  arvika.frg@civil2.se 

1277 Åstorps kommun astorp.frg@civil2.se  

2039 Älvdalens kommun alvdalen.frg@civil2.se 

319 Älvkarleby kommun alvkarleby.frg@civil2.se 

1292 Ängelholm kommun engelholm.frg@civil2.se 

1880 Örebro kommun orebro.frg@civil2.se 

1257 Örkelljunga kommun orkelljunga.frg@civil.se  

2284 Örnsköldsviks kommun ornskoldsvik.frg@civil2.se 

117 Österåkers kommun taby-osteraker.frg@civil2.se 

 

mailto:svenljunga.frg@civil2.se
mailto:sater.frg@civil2.se
mailto:tjorn.frg@civil2.se
mailto:trollhattan.frg@civil2.se
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mailto:umea.frg@civil2.se
mailto:uppsala.frg@civil.se
mailto:vallentuna.frg@civil2.se
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mailto:alivar.frg@civil2.se
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 2022-06-23 2022:21V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:21V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Uppdaterad utgåva av Handbok för kommunens arbete med val 

 Nya handledningar och manualer publicerade på Valcentralen 

 Tilläggsblad och tryckfelsnisse i handledning för röstmottagning vid förtidsröstning och i 
vallokal 

 Valbarhetshinder för kommunala revisorer  

 Information om valpresentationen på val.se 

 Meddela Valmyndigheten om ni fått för mycket valmaterial 

 Frivilliga resursgruppen och frivilliga försvarsorganisationer  

 Föreläsning om antagonistiska hot och köhantering 

 Frågestunder om valsäkerhet  

 

Uppdaterad utgåva av Handbok för kommunens arbete med val 

Valmyndigheten har publicerat en uppdaterad version av Handbok för kommunens arbete 
med val. Det framgår av inledningen vilka ändringar som har gjorts i den. Ni hittar den 
uppdaterade handboken på denna länk:  

https://valcentralen.val.se/kommun/handbokforkommuner.4.29e9cb2617d171257e617b2.h
tml 
  
  

Nya handledningar och manualer publicerade på Valcentralen 

Nu finns följande produkter publicerade på Valcentralen: 

 Handledning för valnämndens preliminära rösträkning (uppsamlingsräkningen) 

 Manual för valnämndens mottagning på valnatten 

 Checklista för vallokal 

 Checklista för valnämndens mottagning på valnatten 

 

Ni hittar samtliga produkter på denna länk:  

https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27
ba.html 

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/kommun/handbokforkommuner.4.29e9cb2617d171257e617b2.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handbokforkommuner.4.29e9cb2617d171257e617b2.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
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Tilläggsblad och tryckfelsnisse i handledning för röstmottagning vid 
förtidsröstning och i vallokal 

I handboken för röstmottagare i vallokal blev det dessvärre en felaktig instruktion i avsnitt 
5.3 och 5.4 gällande granskning av förtidsröster. För att instruktionen ska stämma överens 
med Valmyndighetens vägledande ställningstagande bifogas ett tilläggsblad för 
handledningen. Där framgår att röstmottagarna vid granskningen av valkuverten i en 
förtidsröst, ska godkänna ett valkuvert med dubbla valsedlar, om det inte råder några tvivel 
om vilket val som rösten avser.  

Tilläggsbladet kommer att publiceras på Valcentralen, men bifogas som bilaga 1 till detta 
nyhetsbrev redan nu. 

Därutöver vill Valmyndigheten informera om att tryckfelsnisse dessvärre smugit sig in i 
handledningen för förtidsröstning. På sida 8, avsnitt 3, andra stycket, är den sista meningen 
ofullständig. Denna kan ni helt bortse från. Ett tips är att ni vid utbildningstillfället 
informerar om att röstmottagarna kan stryka denna mening i sina handledningar.  

Valmyndigheten kommer att uppdatera den digitala versionen, men inte trycka om 
handledningen.  

 

 

Information om Valdatapresentationen på val.se 

På val.se kommer information om beställda valsedlar och klarmarkerade val- och 
röstningslokaler att publiceras löpande. Hit kan ni guida väljare, partier och andra 
intresserade. Vi har tidigare gått ut med att detta skulle vara på plats i mitten av juni men det 
är något försenat. I dagsläget har vi inget nytt datum men det kommer att ske så fort som 
möjligt. 
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Sidorna kommer att uppdateras en gång per dygn och visar endast de lokaler som är 
klarmarkerade i Valid och de valsedlar som har skickats för tryck. Sista dag för er att 
klarmarkera era lokaler är den 2 augusti. 

Vi vill också påminna om att på val.se finns en sida med rådata och statistik. Sidan innehåller 
många typer av data och har nu uppdaterats med rådatafiler över landets alla val- och 
röstningslokaler. När förtidsröstningen påbörjas i Sverige kommer det även finnas en fil som 
visar alla röster som kommunerna tagit emot i sina röstningslokaler. Denna sida kan vara bra 
att hänvisa till, ex. vid frågor från journalister eller partier som önskar data i bearbetningsbar 
form.  

 

Meddela Valmyndigheten om ni fått för mycket valmaterial  

Om ni vid inventeringen av valmaterialet upptäcker att ni fått för mycket material levererat, 
vänligen mejla valmaterial@val.se och meddela oss detta. Det är viktigt för vår uppföljning. 

Vi vill också påminna om att packa upp samtliga kartonger helt och hållet innan en 
reklamation görs i Valid. Detta eftersom distributören packar om allt material, så det kan 
fraktas på ett säkert sätt. En kartong kan således innehålla annat än vad som anges på den. 
En kartong kan också innehålla flera olika produkter.  

 

Valbarhetshinder för kommunala revisorer 

En kommunal revisor kan inte bli vald till ledamot i kommunfullmäktige. Valmyndigheten 
har i samråd med SKR och länsstyrelserna tagit fram en promemoria om valbarhetshindret. 
Hanteringen av valbarhetshinder ska ske manuellt. Valmyndigheten uppmanar alla 
kommuner att skicka uppgifter om vilka personer som är valda till revisorer till länsstyrelsen 
senast den 25 augusti. 

En promemoria som redogör för rättsläget bifogas detta nyhetsbrev som bilaga 2.  

 

Frivilliga resursgruppen och frivilliga försvarsorganisationer 

Valmyndigheten utreder hur frivilliga organisationer kan stödja valgenomförandet och 
kommer att förmedla den information som framkommer löpande samt ta fram en 
sammanställning när projektet är slut. I dagsläget ser Valmyndigheten att frivilliga 
försvarsorganisationer (FFO) och frivilliga resursgrupper (FRG) kan fungera som en viktig 
resurs i robusthets- och beredskapsperspektiv i samband med valgenomförandet.  

Ett exempel på hur detta kan gå till kommer från Örebro kommun där man vid tidigare val 
använt sig av kommunens FRG: 

”Det gäller främst under valdagen och rent praktiskt har det varit två personer som ingått i 
ordinarie bemanning och uppdrag i centrala valstaben tillsammans med kommunens 
valkansli och hjälpt till med olika uppgifter så som transportuppdrag, ”markservice” under 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
mailto:valmaterial@val.se
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dagen (ordna med fika och mat) samt mottagningen av röster från distrikten på kvällen. 
Deras huvudsakliga uppdrag i den centrala valstaben är att vid behov kalla in fler FRG-
personer, som finns i beredskap. Syftet har främst handlat om att om det uppstår akuta 
behov, ex en vallokal har brunnit under natten innan valdagen eller en vattenläcka, så ska 
FRG kunna finnas med och visa väljare till ersättningslokal och till och med hjälpa till med 
skjuts. Än så länge har vi inte behövt använda den typen av insatser men från 
valadministrationens sida är vi mycket nöjda med samarbetet och det känns tryggt att 
resursen finns tillgänglig under valdagen.” 

Som bilaga 3 och 4 till detta nyhetsbrev bifogas ett brev där Carina Wiro på Sveriges 
Civilförsvarsförbund beskriver nyttan av att involvera FRG i valgenomförandet samt en 
kontaktlista. 

Ytterligare vägledning gällande samverkan med frivilligorganisationer finns i MSB:s 
publikation ”Fältguide för myndigheters samverkan med frivilliga och frivilligorganisationer 
under en kris”. 

 

Föreläsning om antagonistiska hot och köhantering  

Under maj månad anordnade Valmyndigheten en föreläsning om antagonistiska hot och 
köhantering med experter från MSB. De ppt-bilder som visades har skickats ut med ett 
tidigare nyhetsbrev. Senare under sommaren kommer även en sammanställning över de mest 
centrala lärdomarna att publiceras på sidan om valsäkerhet på Valcentralen. 

 

Frågestunder om valsäkerhet  

Under maj och juni genomfördes två frågestunder för kommunerna på temat valsäkerhet. 
Frågestunderna var välbesökta och Valmyndigheten fick både positiv återkoppling och 
önskemål om fler tillfällen. Vi ser över möjligheten att erbjuda ytterligare ett tillfälle efter 
sommaren. 

Många av svaren på frågorna kan vara av nytta även för de kommuner som inte hade 
möjlighet att delta i frågestunderna. Valmyndigheten kommer därför senare under 
sommaren att publicera ett urval av frågor och svar på sidan om valsäkerhet på Valcentralen.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

Informationsbrev till 
Valnämnden 
 

 

Hej! 

Hos oss på Länsstyrelsen arbetar vi just nu med de sista 
rekryteringarna inför den slutliga sammanräkningen. Det kommer 
även fortsatt in beställningar av valsedlar och frågor från partier 
gällande återkallande av kandidater. 

Annars förbereder vi oss för semestrar och hoppas på att vi får en fin 
sommar. Semestrar till trots kommer ni kunna nå oss som vanligt hela 
sommaren på val.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Inbjudan till möte för uppkomna frågor 
Vi bjuder in till Skype-möte varje onsdag klockan 10.00 från och med 
vecka 33 fram till och med valveckan. Mötet är en plattform där vi 
kan delge eventuell information men framför allt är det ett forum där 
ni kan ställa frågor som uppstått gällande valarbetet, både till oss och 
till varandra. Ni ansluter via länken nedan och det är samma länk som 
är aktuell för varje tillfälle. 

 Anslut till Skype-mötet        
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App  

Anslut via telefon  
 010-2230230,,17012583# (Vanersborg DialIn)   Svenska (Sverige)     
Hitta ett lokalt nummer   
 

Konferens-ID: 17012583  
 Har du glömt din PIN-kod för inringning?  |Hjälp     

 
 

Anslutningsinfo för deltagare utanför Länsstyrelsen – klicka på länken 
"Hjälp" ovan.  
[!OC([1053 ])! ] 

......................................................................................................................................... 

Klargörande gällande vikta valsedlar 
En av er kommuner uppmärksammade oss på att den information som 
finns i handledningen och den PowerPoint som används för utbildning 
av röstmottagare kan upplevas otydlig. Vi vill därför försöka klargöra 
vad som gäller. 

 

Information 
 

Datum 
2022-06-23 
 

  
 

 
 
 

mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/H4BJ0BZH
https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/H4BJ0BZH?sl=1
https://dialin.lansstyrelsen.se/?id=17012583
https://dialin.lansstyrelsen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.792af7217dc282214358af2/1642770352856/Onlinem%C3%B6te%20med%20L%C3%A4nsstyrelsen%20Skype%20%28ny%29.pdf
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En väljare som röstar i vallokal ombes att göra om sin röst om 
valkuvertet innehåller en vikt valsedel. Detta då rösten inte är 
iordninggjord på rätt sätt (7 kap. 2 § vallagen).   

Däremot vid granskningen av förtidsröster i vallokalen (avsnitt 5.3 i 
handelningen) ska de valkuvert som underkänns, t.ex. för att de 
innehåller en vikt valsedel, läggs i omslag för förtidsröster – 
Underkända förtidsröster. De granskas på nytt vid valnämndens 
preliminära rösträkning och då kommer valkuvert som innehåller en 
vikt valsedel att godkännas. 

De valkuvert som avses i avsnitt 7.1.3 i handledningen har redan lagts 
i urnan. Eftersom det inte finns någon ogiltighetsgrund för vikta 
valsedlar ska de godkännas. 

Utbildningsmaterial för röstmottagare så som PowerPoint och filmer 
om bemötande hittar ni på valcentralen. Handledningarna återfinns 
under handledningar och manualer för kommuner. 

Incidentrapportering 
Valmyndigheten höll under våren en utbildning kring 
incidentrapportering för valen 2022. Denna utbildning ligger nu uppe 
på valcentralen. Där finns även information kring bland annat vilka 
händelser som bör rapporteras samt det formulär som ska användas 
vid incidentrapportering. Ni hittar sidan för incidentrapportering här. 

Dubblettröstkort 
Det är viktigt att ni har god tillgänglighet för allmänheten både inför 
och under valdagen för att kunna möta behovet av utskrivning av 
dubblettröstkort. I de fall ni mailar ut dubblettröstkort ska det tydligt 
framgå att dubblettröstkortet ska skrivas ut. 

Röstlängdsuppgifter 
Senast 8 augusti ska ni ha registrerat era röstlängdsuppgifter i Valid. 
Under "ev. övrig uppgift" ska ni ange mobilnummer till den person 
som kommer ta emot leveransen av röstlängderna. 

Registrera val- och röstningslokaler 
Kom ihåg att registrera val- och röstningslokaler i Valid. De val- och 
röstningslokaler ni registrerar nu publiceras löpande på val.se. Absolut 
sista dagen att klarmarkera samtliga röstmottagningsställen är den 2 
augusti. 

Utbildningsfilm tillgänglighet och bemötande 
Myndigheten för delaktighet i samarbete med länsstyrelserna tar fram 
en utbildningsfilm kring tillgänglighet och bemötande på valdagen. 
Målgruppen är de som arbetar som röstmottagare. Syftet med filmen 
är att förebygga och undanröja funktionshinder i samband med 
kommande val. Filmen kommer att finnas tillgänglig från den 3 
augusti på denna länk: Utbildning av röstmottagare - MFD. 

https://valcentralen.val.se/kommun/utbildningavrostmottagare.4.29e9cb2617d171257e63ff1.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html
https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/tillgangliga-val/utbildning-av-rostmottagare/
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Kontaktuppgifter  
Vi påminner som alltid om att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade. 
Länsstyrelsen önskar i första hand kommunicera med 
funktionsadresser oberoende av person. Meddela oss om någon e-
postadress ska tas bort eller läggas till i vår lista. Ni når oss alltid via 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 
Med vänlig hälsning  
Valadministrationen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 

 

mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se


Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-20: 

E1: Ekonomiska ramar 2023 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut om ekonomiska ramar för 2023. Vänsterpartiet kommer 

under budgetprocessens gång i vanlig ordning ta fram ett alternativt förslag innehållandes vårt 

förslag på ramar för respektive nämnd. 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg 
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Kommunstyrelsen  
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§ 278 Dnr KS 2022-000381.2.4.1 

Ekonomiska ramar 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Ekonomiska ramar för år 2023 fastställs enligt upprättat förslag. 
 
I beslutet deltar inte Stefan Lindborg (V). 

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 20 juni 2022 fastställt 
förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens Budget 
2023. Nedan redovisas principer för budgetramarna samt den ekonomiska 
utveckling som har varit och den som beräknas framgent som underlag för 
Kommunstyrelsens beslut. 
  
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2021 ett resultat som 
totalt blev väsentligt högre än de första prognoserna under året. 
Konjunkturnedgången blev i slutändan inte så stor som befarat vilket medförde 
att skatteintäkterna för 2021 kontinuerligt förbättrades under året då 
återhämtningen från pandemin gick klart bättre än förväntat. Andra poster som 
bidrog till resultatet var en hög nivå på realisationsvinsterna. Sammantaget 
landade kommunens resultat på rekordhöga +472 mnkr. 
 
De ekonomiska resultaten på nämndnivå var även de tillfredsställande med ett 
sammantaget positivt resultat jämfört med kommunbidragen på +64 mnkr. 
Detta var väsentligt bättre än året innan som slutade på -43 mnkr. Förklaringen 
står främst att finna i effekterna av coronapandemin. Förskolenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden redovisade ex. ett sammantaget 
överskott på +92 mnkr till stor del beroende på att verksamhetens tjänster 
utnyttjats i lägre grad under pandemin. Andra nämnder såsom fritids- och 
folkhälsonämnden förlorade mycket intäkter när våra anläggningar var tvungna 
att dra ned på verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Sammanställning 2023 Res.drift 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit Kommunstyrelsen 
besluta: Ekonomiska ramar för år 2023 fastställs enligt upprättat förslag. 
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Vidare yrkar Ulf Olsson (S) på följande justering i sitt eget förslag: 
”Volymförändringar;  Folkbokförd målgrupp: 
Grundskolenämnden kompenseras med 100 % för Grundskolan. 
Förskolenämnden och Vård- och omsorgsnämnden kompenseras med 100 % 
för Barnomsorg och Äldreomsorg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras med 100 % för 
Gymnasieskolan.” 
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Roger Cardell 

Tel. 35 70 40 

 

Ekonomiska ramar 2023 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 20 juni 2022 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2023. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2021 ett resultat som totalt blev 

väsentligt högre än de första prognoserna under året. Konjunkturnedgången blev i slutändan 

inte så stor som befarat vilket medförde att skatteintäkterna för 2021 kontinuerligt förbättrades 

under året då återhämtningen från pandemin gick klart bättre än förväntat. Andra poster som 

bidrog till resultatet var en hög nivå på realisationsvinsterna. Sammantaget landade kommunens 

resultat på rekordhöga +472 mnkr. 

 

De ekonomiska resultaten på nämndnivå var även de tillfredsställande med ett sammantaget 

positivt resultat jämfört med kommunbidragen på +64 mnkr. Detta var väsentligt bättre än året 

innan som slutade på -43 mnkr. Förklaringen står främst att finna i effekterna av 

coronapandemin. Förskolenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 

redovisade ex. ett sammantaget överskott på +92 mnkr till stor del beroende på att 

verksamhetens tjänster utnyttjats i lägre grad under pandemin. Andra nämnder såsom fritids- 

och folkhälsonämnden förlorade mycket intäkter när våra anläggningar var tvungna att dra ned 

på verksamheten. 

 

De två senaste åren med Coronapandemin har varit en berg- och dalbana kantat av osäkerhet 

kring konjunktur och skatteunderlag. När vi nu trodde på ett närmande till någon form av 

normalläge har andra händelser i världen påverkat ekonomin med materialbrist och ett 

väsentligt högre inflationsläge att hantera. Inledningsvis kan det konstateras att Borås liksom 

många andra kommuner kommit ifrån åtminstone pandemin med ekonomin under kontroll. 

 

Givet viss osäkerhet över den framtida konjunkturen är försiktighet rätt strategi. Den beräkning 

som SKR gör och som ligger till grund för skatteunderlaget åren 2023–2025 visar på att 2023 

ser ut som ett relativt starkt år rent skattemässigt men som inte kommer att ge några större reala 

tillskott givet en stigande kostnadsnivå drivet av en högre inflation. 



 2022-06-20   2(8) 

   2022/KS00038 

 

Åren därefter förväntas en lägre ökningstakt på relativt normala 3,5 %. Givet oförändrade 

statsbidrag, vilket är brukligt i detta budgetläge, ligger resultaten för Borås under den 

finansiella målnivån. 

 

Borås Stads planeringsmodell 
 

Kommunstyrelsen bedömer att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett 

tillräckligt underlag för att planeringsmässigt börja arbeta med sin budget. Utgångspunkten är 

att nämnderna vid en normal konjunktur kompenseras för pris- och löneökningar för den 

befintliga verksamheten. I rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och 

äldreomsorgen för volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive 

målgrupper. Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. 

politiska satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta 

tillfälle. Förberedelser och anpassning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i 

tid, så att inte förändringseffekter dröjer till långt in på det nya året. I det pågående arbetet inom 

”Tillitsresan” diskuteras även en del förslag till förändringar inom budgetarbetet bl.a. på vilken 

nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och beslutas. Den nya styrmodellen som 

beslutades av KF under våren får visst genomslag redan i Budget 2023 med en utökad 

fokusering på verksamheternas grunduppdrag. Fullt genomslag av den nya styrmodellen 

planeras till Budget 2024. 

 

 

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad innevarande år 
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

I den nu aktuella delårsrapporten beräknas kommunen sammantaget hamna på ett resultat som 

är bättre än budgeterade +100 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas bedömda 

utfall ligger årsprognosen just nu på +236 mnkr. Utifrån ett inte helt kvalitetssäkrat 

periodresultat på +368 mnkr kan det indikera ett bättre resultat vid kommande prognoser. 

Delårsbokslutet per aug kommer att ge en säkrare prognos.  

 

Det ekonomiska läget känns under omständigheterna relativt stabilt inför 2023 men med flera 

osäkerhetsfaktorer såsom inflation och kostnadsökningar i våra verksamheter. En utmaning 

redan nu och på lite längre sikt är kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. 

De senaste åren har dock volymtillväxten för våra målgrupper avtagit något. Är det en 

bestående trend behöver långsiktiga investeringsplaner ses över. Ramarna för 2023 har lagts på 

en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett resultat under våra finansiella mål. 

Liksom tidigare år är realisationsvinster från mark- och fastighetsförsäljning ej upptagna i den 

ekonomiska budgeten. 
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Budgetförutsättningar 2022-2025 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar i sin senaste rapport i maj en konjunkturbedömning som vilar på ett 

samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen 

bygger på en konjunkturprognos till och med 2023. Efterföljande år 2024–2025 följer en 

trendframskrivning. 

 

Baserat på de svenska inflationsutfallen hittills i år samt att höga energipriser (i synnerhet på 

olja och el) väntas bestå året ut revideras inflationsprognosen upp. KPIF-inflationen beräknas 

skjuta över 5 procent som genomsnitt helåret 2022. Inflationen i Sverige antas därefter gradvis 

sjunka ned mot 2 procent i slutet på perioden. Förutom den höga inflationen är det stigande 

räntor som i hög grad präglar de makroekonomiska utsikterna. En fortsatt ränteuppgång tycks i 

det närmaste oundviklig, givet det globala inflationsläget samt de ännu mycket låga 

styrräntorna. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha betydande åtstramande effekter på 

världsekonomin både i år och åren därefter. 

 

Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till 

den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation och höjer osäkerheten vad gäller den 

ekonomiska utvecklingen framöver. Trots detta pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning 

av den svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora 

negativa effekter på den inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen 

sannolikt varit starkare, men faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en 

relativt starkare kraft. 

 

Trots hög smittspridning vid årets början har restriktionerna med anledning av covid-19 

trappats ner markant. Återhämtningen för arbetsmarknaden beräknas därmed kunna fortgå – 

trots globala risker som hög inflation och stigande räntor. När det gäller sysselsättningen 

kvarstår ännu mer att hämta igen efter den lågkonjunktur som pandemin och restriktioner 

medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer kunna stärkas rejält i år. Detta kommer att 

driva upp antalet arbetade timmar, vilket påverkar det kommunala skatteunderlaget. Med 

anledning av kriget i Ukraina antar prognosen dock en klar dämpning för export och 

investeringar under innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt 

återhämtad.  

 

SKR´s skatteunderlagsprognos är baserad på det aktuella samhällsekonomiska läget. Prognosen 

för skatteunderlaget innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska 

arbetsmarknaden perioden 2022–2025. Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för 

lönesumman samt det kommunala skatteunderlaget. Då även löner och priser hos kommuner 

och regioner antas öka snabbare än i tidigare bedömningar innebär de beräknat högre 

skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning. Den samhällsekonomiska utvecklingen 

kommer kommande år att i hög grad präglas av den urholkning av ”köpkraften” som snabbt 

stigande priser och löner leder till. 
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Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2021 2022 2023 2024 2025 

BNP 4,7 3,1 2,4 1,9 1,8 

Sysselsättning 2,3 2,5 2,6 0,6 0,3 

Öppen arbetslöshet 8,8 7,7 7,3 7,5 7,5 

KPIF 2,4 5,3 2,5 2,1 2,0 

Skatteunderlag 5,0 4,3 5,0 3,7 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

4,1 3,6 4,2 3,5 3,0 

 

 

För 2023 beräknas skatteunderlaget öka med 5,0 % utifrån aktuell nivå 2022. 

Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli ganska normal under perioden 2024-2025. 

Detta ställer givetvis krav på kostnadskontroll med anledning av rådande osäkerhet. Totalt för 

Borås inkluderat hittills kända generella statsbidrag ligger ökningstakten just nu på en lägre 

nivå beroende på att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade i detta läge. 

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 

få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett osäkrare skatteunderlag kan det finnas anledning att än mer 

koppla det finansiella resultatmålet till investeringsvolymen och då även ta hänsyn till hela 

kommunkoncernens lånenivå. 
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Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2022 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2023 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det i princip 

inte är tillämpligt att disponera medel ur RUR. För åren 2024-2025 bedöms skatteunderlaget 

ligga 0,5 resp. 0,7 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det är möjligt att ta RUR 

i anspråk dessa år. Det finansiella resultatet för Borås kan då budgetmässigt förstärkas med 30 

respektive 43 mnkr. Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i 

budgetramarna föreslår ett budgeterat finansiellt resultat på +70 mnkr för 2023. Detta ger då ett 

resultat som endast uppgår till 0,9 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den 

budgeterade resultatnivån medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om 

självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. Den relativt låga resultatnivån beror till stor del på 

ökade pensionskostnader under 2023. 

 

Nivån för de generella statsbidragen under perioden är än så länge ej värdesäkrade och osäkra. 

Budgetpropositionen senare i höst får utvisa om det blir ytterligare tillskott till kommunsektorn. 

Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte bidra till att vi budgetmässigt når våra finansiella 

mål på egen hand under planperioden. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för 

perioden 2023-2025 ut enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 Prog. 2022 2023 2024 2025 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

6,5 

5,6 

 

3,2 

 

4,7 

3,8 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,4 

 

3,0 

 

 

1,3 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 236 70 110 109 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 

(teoretiskt) 

  

 

76 140 152 
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Ramuppräkning 2023 
 

Generellt 

Resultatet för Borås Stad 2023 är budgeterat till 70 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 

2022 med avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2022 plus förändringar av kommunbidragen 

hittills under året som skall kvarstå 2023 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,8%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2022.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. Finns ytterligare  

   0,4% avsatt centralt beroende på avtalsrörelsens utfall 

  

-Övriga kostnader; 2,5%  Bedömd KPIF-utveckling under 2023 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 100 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 100 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Inga utlagda men nämnderna uppmanas att generellt se 

över sin verksamhet för att tillskapa eget ekonomiskt 

utrymme. 

 

 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2023 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2023. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. En väsentlig post är den stora ökningen av PO-pålägget som höjs med 3,5% 

främst på grund av ökade pensionskostnader. Medel finns avsatt för att under höstens 

budgetprocess kunna ge nämnderna kompensation för de ökade kostnaderna. PO-pålägget 

minskade med 0,9% under 2022 så utgångspunkten är att kompensationen för 2023 års ökning 

får ske med beaktande av att det skedde en sänkning innevarande år. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2023 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter lägst 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2023 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 3,8 % 

jämfört med KF-budget för 2022. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna ex. kompensation för de ökade PO-påläggen. I nämndernas ramar för 2023 ingår 

även helårseffekt av Tilläggsbudget 2022 som beslutas av KF 22/6. 

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 700 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper. Lokalförsörjningsnämnden föreslår att schablonhyran inom internhyressystemet 

höjs med 2,0% för 2023 dvs 0,5%  lägre än nämndernas uppräkning för övriga kostnader. 

Höjningen skall beslutas av kommunstyrelsen och omfattas därmed av detta rambeslut. 

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2021. Respektive nämnd får själva utifrån egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna för de kapitalkostnader som följer av 2022 års 

beräknade investeringar. Internräntan föreslås att höjas i enlighet med SKR´s bedömning till 

1,25 (1,0) % för 2023. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 
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föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 

 

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 30 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 21 november 

Beslut i Kommunfullmäktige   8 december 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 30 augusti 

och vara klarmarkerade i STRATSYS. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Ekonomiska ramar  för år 2023 fastställs enligt upprättat förslag. 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson  

 

 

 Roger Cardell 



2022-06-30

RESULTATRÄKNING - Ramar 2023

Mnkr 

Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 1 795,6 1809,9 2 012,3 2 072,6 2 134,8 2 198,8

Verksamhetens kostnader -8 122,0 -8253,3 -8 935,2 -9 323,4 -9 588,6 -9 861,3

Nettokostnader -6 326,4 -6 443,4 -6 923,0 -7 250,7 -7 453,8 -7 662,5

Avskrivningar -295,8 -322,1 -310,0 -320,0 -344,0 -369,8

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -6 622,2 -6 765,5 -7 233,0 -7 570,7 -7 797,8 -8 032,3

Skatteintäkter 5217,2 5490,8 5626,2 5 951,9 6 171,5 6 391,9

Generella statsbidrag och utjämning 1561,4 1598,0 1671,8 1 653,8 1 701,4 1 714,2

Finansnetto 37,7 45,1 35,0 35,0 35,0 35,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 194,1 368,4 100,0 70,0 110,2 108,8

Realisationsvinster fastigheter och mark 89,8 103,3

ÅRETS RESULTAT 283,9 471,7 100,0 70,0 110,2 108,8

Möjlig disponering ur RUR (Tot 250 mnkr) 5,7 29,8 43,2

Resultat efter disponering ur RUR 75,7 140,0 152,0

Ökning skatte- och bidragsintäkter 5,1% 4,6% 3,0% 4,2% 3,5% 3,0%

Ökning verksamhetens nettokostnader 2,9% 2,2% 6,9% 4,7% 3,0% 3,0%
 -därav nämnderna 3,7% 1,7% 4,6% 3,8%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 4,2 6,7 1,4 0,9 1,4 1,3 Finansiellt mål 2-3%
Inkl budgetmässigt uttag ur RUR 1,0 1,8 1,9

Nettoinvesteringar 419 632 700 488 568 598 Nivå vid 80% egenfinansiering
fr.o.m 2023

12:39 Sammanställning 2023 Res.driftKlkEko/RC
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Budget 2023 - Preliminära ramar

Tkr

Nämnd K-bidrag 2022 Korr 2022 Uppräkning Ram 2023

Kommunfullmäktige 16 100 400 16 500

Stadsrevisionen 6 200 150 6 350

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 140 900 2 650 3 850 147 400

 -kommungemensam verksamhet 128 550 3 200 131 750

Valnämnden 7 350 -4 350 3 000

Överförmyndarnämnden 9 200 250 9 450

Lokalförsörjningsnämnden 38 950 1 000 39 950

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 241 900 -250 7 150 248 800

 -föreningsbidrag 44 800 1 100 45 900

Servicenämnden -5 000 0 -5 000

Samhällsbyggnadsnämnden 24 150 650 24 800

Tekniska nämnden

 -väghållning skog parker mm 169 300 5 700 175 000

 -persontransporter 78 400 2 000 80 400

Miljö och konsumentnämnden 33 250 2 400 1 000 36 650

Kulturnämnden 195 650 1 150 5 250 202 050

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 617 150 4 600 27 500 649 250

Arbetslivsnämnden 252 900 -2 450 6 550 257 000

Sociala omsorgsnämnden 757 600 1 150 20 500 779 250

Förskolenämnden 855 950 8 750 22 300 887 000

Grundskolenämnden 1 658 650 26 250 48 950 1 733 850

Individ-och familjeomsorgsnämnden 357 400 16 050 10 050 383 500

Vård- och äldrenämnden 1 462 950 600 46 150 1 509 700

Summa 7 092 300 60 900 209 350 7 362 550

Finansiering -199 217 -237 315

Summa 6 893 083 209 350 7 125 236

Ökning nämnder mot K-bidrag 2022 3,81%

Därav volym målgrupper 18 800 0,26%
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§ 108 Dnr KS 2022-00347 1.2.2.2 

Revidering av gemensamt reglemente för 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 81, B 1873) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 191 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag.      

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget till förändringar av Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad avser uppdatering av Borås Stads nya vision, 
”Visionen om framtidens Borås” och ett förslag om en komplettering av ett 
stycke gällande arbetet med Socialt hållbart Borås.  

Beslutsunderlag 

1. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad 

2. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad. Spårbart 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Louise Mattus Streiby 
Handläggare 
033 357166 
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Datum 

2022-05-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00347 1.2.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa reviderat Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga 

nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning 

Förslaget till förändringar av Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen 

och övriga nämnder i Borås Stad avser uppdatering av Borås Stads nya vision, 

”Visionen om framtidens Borås” och ett förslag om en komplettering av ett 

stycke gällande arbetet med Socialt hållbart Borås. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-09-23 att anta ”Visionen om 

framtidens Borås”. Visionen om framtidens Borås tillhör alla som bor, verkar och 

möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. 

Borås Stads nämnder och bolag har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i 

att förverkliga och förankra visionen. Av Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, punkt 1, framgår hur Borås Stad 

ser på nämnderna i den kommunala organisationen. 

I anledning av kommunfullmäktiges beslut föreslås att Gemensamt reglemente för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad revideras med en skrivning om 

den av kommunfullmäktige antagna nya visionen för Borås Stad.  

 

Förslag 1; 

P 1 Kommunfullmäktiges antagna handling ”Visionen för framtidens Borås” tillhör 

alla som bor, verkar och möts i Borås. Borås Stads nämnder har i det fortsatta arbetet 

med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. 

 

Utifrån den fastslagna visionen och arbetet med social hållbarhet tog 

Kommunstyrelsen i september 2020 samt i mars och i november 2021, ett strategiskt 

inriktningsbeslut om målområden inom Socialt hållbart Borås. Gemensamt reglemente 

för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad föreslås kompletteras med ett 

stycke om arbetet med ”socialt hållbart Borås” på följande sätt. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Förslag 2; 

P 1 Nämnderna ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin 

verksamhet bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är 

prioriteringen jämlika levnadsvillkor och bättre hälsa för våra invånare. 

Beslutsunderlag 

1. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

i Borås Stad. 

2. Reviderat gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 

i Borås Stad. Spårbart 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Kommunstyrelsen och övriga nämnden 

2. Nämndgruppen 

3. Författningssamlingen/Lisette Elander 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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§ 112 Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 

Tilläggsbudget 2022 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 85, B 1958) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Paul-Andre Safko (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Lotta 
Löfgren Hjelm (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Wiwi Roswall (M), Marie Fridén (M), 
Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 255 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta: Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 

 
Nämnd    Ökat K-bidrag 
Grundskolenämnden   14,0 miljoner kronor 
Förskolenämnden   4,5 miljoner kronor 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 miljoner kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 miljoner kronor 
Sociala omsorgsnämnden   1,0 miljoner kronor 
Kommunstyrelsen   1,0 miljoner kronor 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Utöver nedan redovisade förslag om utökade kommunbidrag erhåller Vård- och 
äldrenämnden 3 mnkr 2022 för att täcka ökade livsmedelskostnader. Vård- och 
äldrenämnden uppdras att till arbetet inför budget 2023 återkomma med 
uppskattning om ökade livsmedelskostnader för kommande år. 
Kommunstyrelsen ytterligare 3,5 mnkr 2022 (nivåhöjande 7 mnkr) för att täcka 
kostnader för ordningsvakter. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd     Ökat K-bidrag  
Grundskolenämnden    14,0 mnkr  
Förskolenämnden    4,5 mnkr  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 3,5 mnkr  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  8,0 mnkr  
Sociala omsorgsnämnden    1,0 mnkr  
Kommunstyrelsen    9,5 mnkr  
Miljö- och konsumentnämnden   2,5 mnkr  
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta initiativ till 
en dialog kring en Trygghetscentral med Västra Götalandsregionen. 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ansöka om 
LOV3 områden för Borås centrum samt centralstationen. 

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr 
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och 
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den 
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är 
förbättringen ca +58 mnkr. 
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Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några 
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell 
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och 
att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin 
och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de 
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med 
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det 
allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i 
samhällsbyggnadsprocessen. Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten 
är välbehövliga för Borås Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden 
inom välfärden som vi står inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på 
nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme 
framåt. Kommunstyrelsen bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som 
har ett budgetunderskott i och med dessa tillskott har goda möjligheter att 
uppnå budgetbalans under 2022. 
 
Allmänt tillskott 

Nämnd Nivåhöjande 
K-bidrag 

Halvårseffekt 2022 

Grundskolenämnden 20,0 mnkr 10,0 mnkr 

Förskolenämnden 6,0 mnkr 3,0 mnkr 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

16,0 mnkr 8,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 2,0 mnkr 1,0 mnkr 

SUMMA 44,0 mnkr 22,0 mnkr 

 
Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19 

Nämnd Råvaror och 
livsmedel 

Övriga 
Förbrukningsvaror 

Grundskolenämnden 4,0 mnkr  

Förskolenämnden 1,5 mnkr  

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

1,5 mnkr 2,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr  

SUMMA 8,0 mnkr 2,0 mnkr 

  

Yrkanden 

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
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Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Stefan Lindborg (V) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget 2022 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022. 
 
Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   14,0 mnkr 

Förskolenämnden     4,5 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   3,5 mnkr 

Individ- och familjeomsorgsnämnden    8,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden     1,0 mnkr 

Kommunstyrelsen     1,0 mnkr 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande. 

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet. 

 

Ärendet i sin helhet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 

prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr 

jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och 

generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den 

budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är 

förbättringen ca +58 mnkr.  

Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några 

nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell 

nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och 

att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin 
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och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de 

kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med 

sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det 

allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås 

Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står 

inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att 

fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen 

bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som har ett budgetunderskott i 

och med dessa tillskott har goda möjligheter att uppnå budgetbalans under 

2022. 

 

 

Allmänt tillskott 

Nämnd Nivåhöjande 

K-bidrag 

Halvårseffekt 2022 

Grundskolenämnden 20,0 mnkr 10,0 mnkr 

Förskolenämnden 6,0 mnkr 3,0 mnkr 

Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 

16,0 mnkr 8,0 mnkr 

Kommunstyrelsen 2,0 mnkr 1,0 mnkr 

SUMMA 44,0 mnkr 22,0 mnkr 

 

 

Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19 

Nämnd Råvaror och 

livsmedel 

Övriga 

Förbrukningsvaror 

Grundskolenämnden 4,0 mnkr  

Förskolenämnden 1,5 mnkr  

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

1,5 mnkr 2,0 mnkr 

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr  

SUMMA 8,0 mnkr 2,0 mnkr 
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Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Borås Stads nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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 Datum Utgåva  

 2022-07-01 2022:22V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:22V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Planerat tekniskt underhåll  

 Valpresentationen 2022 publicerad 

 Manual för registrering av förtidsröster är publicerad  

 Blanketter publicerade under Arbetsmaterial i Valid 

 Valbarhetshinder för kommunala revisorer  

 Ny rapport om incidenter under genomförandet av allmänna val i Sverige  

 Formulär för rapportering av incidenter på röstmottagningsställen  

 Övningsmaterial  

 Mall för namnetiketter till plastficka  

 

Planerat tekniskt underhåll 

Under vecka 27 (4-8 juli) kommer Valmyndigheten genomföra ett planerat tekniskt 
underhåll. Om något uppstår under arbetet kan det resultera i att Valmyndigheten genom 
hemsidan (val.se) samt e-post (@val.se) är otillgängliga i upp emot 24 timmar. Detta 
inkluderar även tillgången till Valid. 

Från sen eftermiddag fredag den 1 juli syns en banner på val.se för att informera 
allmänheten om den eventuellt kommande otillgängligheten.  

 

Valpresentationen 2022 publicerad  

Nu finns valpresentationen publicerad. Det länkas även till den från val.se på flera ställen.  

På Valpresentation – Vad kan jag rösta på kan väljare hitta vilka partier som deltar i de olika 
valen och se namnvalsedlar om sådana finns: 
https://data.val.se/partier/anmalda?valtyp=RD 

En funktion som flera kommuner efterfrågat är den om att enkelt kunna hitta och söka sin 
röstnings- eller vallokal. Det hittar ni nu på Valpresentation – Var kan jag rösta: 
https://data.val.se/rostmottagning/vallokaler 

Det finns ett känt fel som förväntas åtgärdas under vecka 27. Det gäller funktionen ”Hitta 
lokaler nära mig” på förtidsröstningssidorna som för tillfället föreslår lokaler längre bort. 

mailto:valadm@val.se
https://data.val.se/partier/anmalda?valtyp=RD
https://data.val.se/rostmottagning/vallokaler
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 Datum    

 2022-07-01    

    

  
 

 

Manual för registrering av förtidsröster är publicerad  

Nu finns manual för registrering av förtidsröster publicerad på Valcentralen. Ni hittar den på 
denna länk:  

https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27
ba.html 

 

Blanketter publicerade under Arbetsmaterial i Valid  

Nu finns följande blanketter publicerade i Valid: 

 Dagrapport röstningslokal  
 Protokoll Vallokal  
 Protokoll valnämndens preliminära rösträkning  
 Kvittens uppsamlingskasse  
 Kvittens uppsamlingskasse – för utbildning 
 Kvittens uppsamlingskasse – valnämndens preliminära rösträkning 
 Resultatbilaga – för utbildning 
 Väljarförteckning blank 
 Väljarförteckning – för utbildning 
 Framsida, innerark och instruktionssida till röstlängden – för utbildning  

Kvittoblanketterna kommer senare. Det publicerade materialet nås genom att välja 
arbetsområdet ”Generell Valadministration” i Valid och klicka på Arbetsmaterial i menyn. 
De är antingen kategoriserade som Kommunens blanketter eller Kommunens 
utbildningsmaterial. 

Den 15 augusti öppnar möjligheten att skriva ut väljarförteckningar genom att logga in i 
arbetsområdet Val_20220911. Samma gäller för resultatbilagorna som kan skrivas ut från 
och med den 5 september. 

 

Valbarhetshinder för kommunala revisorer  

Detta är ett tillägg till informationen i det senaste nyhetsbrevet om valbarhetshinder för 
kommunala revisorer. Följande information (gärna i Excel) ska skickas till länsstyrelsen: 

 Kommunens namn 

 Revisorns namn 

 Personnummer 

 Partinamn 

 Startdatum för revisorsperioden 

 Slutdatum för revisorsperioden 

https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
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 Datum    

 2022-07-01    

    

  
 

Ny rapport om incidenter under genomförandet av allmänna val i Sverige 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har på uppdrag av Valmyndigheten kartlagt 
incidenter i samband med valen 2018 och 2019 samt valadministrationens behov av 
utvecklad incidentrapportering. Rapporten är skriven för Valmyndigheten som ett 
beslutsunderlag för ett utvecklat incidentrapporteringssystem, men är av intresse för övriga 
valadministrationen också.  

Länk till rapporten finns på Valcentralen, under Valsäkerhet, längst ner på sidan: 
https://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html 

 

Formulär för rapportering av incidenter på röstmottagningsställen  

Valmyndigheten har tagit fram ett förslag på formulär som röstmottagare kan använda för 
att rapportera incidenter på röstmottagningsställen till den kommunala valnämnden. 
Formuläret kan användas av valnämnderna och får gärna anpassas till lokala förutsättningar. 

Formuläret finns på Valcentralen under menyn rapportera incident - vilka bör rapportera till 
Valmyndigheten/incident som inträffar på röstmottagningsställe: 

https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html 

 

Övningsmaterial  

Nu finns det ett praktiskt övningsmaterial för röstmottagare i att räkna röster inklusive 
instruktion och facit. Materialet är publicerat i Valid under generell 
valadministration/arbetsmaterial/Kommunens utbildningsmaterial. 

 

Mall för namnetiketter till plastficka 

Nu finns mallar för att skapa namnetiketter till plastfickorna från Valmyndigheten. Mallarna 
finns på Valcentralen, på sidan Grafisk profil för valkommunikation:  

https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

https://valcentralen.val.se/valsakerhet.4.29e9cb2617d171257e68d8.html
https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html
https://valcentralen.val.se/valkommunikation.4.29e9cb2617d171257e6921.html


Polismyndigheten
Rätts Väst RA
Stefan Hjertén 010- 56 540 68
Inspektör

TILLSTÅNDSBEVIS 
Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter

Sida 1 (3)

Datum

2022-07-20
Diarienummer

A330.047/2022

Po
lis

en
 5

10
.2

0 
 V

er
. 2

01
6-

04
-2

1/
5

Saknummer

522

BORÅS KOMMUN Valnämnden
KUNGSGATAN
501 80 BORÅS

Handläggare

Stefan Hjertén 010- 56 540 68

Sökandens namn och postadress

ordningslagen (1993:1617) lokala föreskrifter

Sökandens E-postadress

valnamnden@boras.se

Efter ansökan meddelas sökanden tillstånd enligt de föreskrifter och villkor,  
som anges i denna handling och bifogade bilaga nr

Slag av tillställning/sammankomst/anordning

 
Valstuga för mottagning av förtidsröstning.

Tid

 
2022-08-22-09-16

Plats Kommun

Knalleland, Bergslenagatan, Borås Borås

Ansvarig fysisk person

Anna Enochsson 

Särskilda villkor

Befintliga brunnar, brandposter, elskåp och dylikt samt vägmärken och trafiksignaler ska hållas åtkomliga och 
inte övertäckas. 
 
Framkomlighet för utryckningsfordon ska vara säkerställd. 
 
Tillträde till intilliggande byggnader får inte hindras. In- och utfarter samt utrymningsvägar får inte blockeras. 
 
Kablar och annat material som används ska hanteras på sådant sätt att gående och andra trafikanter obehindrat kan 
passera platsen.  
 
Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten.  
 
Upplysningar 
För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten kan Polismyndigheten komma att 
ändra villkoren och/eller meddela nya villkor. 
 
Tillståndshavaren erinras om att meddelat tillstånd i vissa fall kan återkallas med stöd av 3 kap. 18 § 
ordningslagen (1993:1617), exempelvis om villkoren inte följs.

Polismyndighetens underskrift
Datum

2022-07-20
Ort

Borås
Namnförtydligande

Stefan Hjertén

Namnteckning
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Hur man överklagar Polismyndighetens beslut 
  
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. 
   
Skriv i så fall till polismyndigheten och ange: 
1. Ärendets diarienummer 
2. Ditt namn, adress och telefonnummer 
3. Varför du anser att beslutet ska ändras 
4. Vilket beslut du hade tänkt dig 
  
Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att den kommer till polismyndigheten inom tre  
veckor från den dag då du fick del av detta beslut. Kommer den senare ska polismyndigheten  
avvisa överklagandet. 
Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras. 
Ändrar polismyndigheten inte beslutet, sänder polismyndigheten det till förvaltningsrätten som  
ska pröva överklagandet. 
 

Postadress
BOX 429
GÖTEBORG

Besöksadress
STAMPGATAN 28

Telefon
114 14
Telefax

E-post
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 Datum    

 2022-06-28    

 
 

  

  
 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna  

Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

 

Telefonnummer och talsvarskod för valadministrationen vid 

polisanmälan 

För att underlätta polisanmälningar avseende valrelaterade brott under valperioden har 

Polismyndigheten tagit fram ett särskilt telefonnummer för valadministrationen. Syftet är att 

underlätta för polisanmälan av valrelaterade händelser och brott mot valgenomförandet, som 

till exempel hot, skadegörelse, otillbörlig verkan vid röstning, brott mot rösthemligheten etc.   

Du som ringer numret knappar in den särskilda koden nedan och tar dig sedan vidare med 

hjälp av knappval. Koden gör att du hamnar i rätt telefonkö och hos rätt verksamhet som 

hanterar ditt ärende.  

Kontaknummer: 0771-41 41 00 

Kod: 334# 

Valmyndigheten och Polisen ser allvarligt på den här typen av brott eftersom brott mot 

valgenomförandet är ett angrepp mot grundläggande fri- och rättigheter, det svenska 

statsskicket och grundläggande demokratiska värden. Därför är det väldigt viktigt att 

valadministrationen anmäler misstänkta brott till Polisen. Om du är osäker är det bättre att 

du gör en anmälan, än inte alls. 

Om du har frågor kring anmälan av brott kan du ringa ovan telefonnummer och använda 

talsvarskoderna. Om det är ett pågående brott, eller en akut situation, ska du alltid ringa 112. 

Om du har andra frågor till polisen ska 114 14 användas. 



 

 
 
 
 
FOI 
164 90 Stockholm 

 
 
 
Tel: 08-555 030 00 
Fax: 08-555 031 00 

 
 
 
www.foi.se 

 

Digitalt seminarium 

 
 

Rättsliga förutsättningar att bemöta otillbörlig påverkan 
mot genomförandet av allmänna val 

 
Datum:  2022-08-25 

Tid: Kl. 13:30-15:00 

Länk:  Länk till seminariet skickas innan eventet till de som anmält sig  

Anmälan: Anmälan görs via denna länk senast 2022-08-18. Vid frågor kontakta gabrielle.nilsson@foi.se  

 
Seminariet kommer att presentera och diskutera valadministrationens rättsliga förutsättningar för att bemöta 
otillbörlig påverkan mot genomförandet av allmänna val. 
 
Seminariet kommer att inledas med en presentation av Pontus Winther, Jessica Appelgren och Maria Refors 
Legge som är verksamma forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). FOI driver ett forskningsprojekt 
om otillbörlig påverkan mot genomförandet av allmänna val på uppdrag av Valmyndigheten. Syftet med upp-
draget är att stärka valadministrationens kunskap avseende det rättsliga ramverket för att möta påverkan. 
 
Seminariet avslutas med en öppen diskussion samt utbyte av frågor och erfarenheter bland deltagarna. 
 
 
Välkommen! 
Projektet finansieras av MSB och anslag 2:4-krisberedskap. 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1077954X337202570X15973
mailto:gabrielle.nilsson@foi.se
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 Datum Utgåva  
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www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:23V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Kontrollera era lokaler på val.se 

 Behörighetstider i Valid – sätt en extra dag 

 Telefonnummer och talsvarskod för valadministrationen vid polisanmälan 

 Inbjudan till digitalt seminiarum om de rättsliga förutsättningarna för att bemöta 
otillbörlig påverkan mot allmänna val 

 

Kontrollera era lokaler på val.se 

Som vi informerade om i föregående nyhetsbrev visas alla val- och röstningslokaler som 
kommunen klarmarkerat i Valid på val.se. Vi ber att ni så snart som möjligt gå in på val.se 
och kontrollera att era uppgifter är korrekta och särskilt att lokalernas placering på kartan 
stämmer. I vissa fall kan vi se att fel koordinater skrivits in i Valid och lokalerna ifråga visas 
på fel plats.  

På val.se finns även filer i csv-format som visar alla klarmarkerade lokaler. De kan med 
fördel användas för att filtrera och jämföra de uppgifter som ni har registrerat in. Filerna 
hittar ni här: Rådata och statistik - Valmyndigheten 

Vi vill också uppmärksamma er på att om två olika röstningslokaler eller två olika vallokaler 
har exakt samma koordinater så visas endast en markering på kartan i valpresentationen. Det 
kan t.ex. vara aktuellt om kommunen har flera vallokaler i en skolbyggnad. Däremot visas 
båda lokalerna i listan över alla lokaler. För att alla lokaler ska synas på kartan måste ni ange 
en skillnad i koordinaterna, t.ex. genom att ändra en decimal. 

Har något blivit fel? Kontakta länsstyrelsen eller Valmyndigheten som kan låsa upp 
klarmarkerade lokaler i Valid. Om ni gör ändringar i Valid tar det för närvarande upp till två 
dygn innan de visas på val.se. Det kommer att åtgärdas inom kort och uppdateringar sker då 
en gång per dygn. 

Sista dag att klarmarkera lokaler i Valid är den 2 augusti. Se Valmyndighetens nyhetsbrev 
2022:19V för mer information. 

 

Behörighetstider i Valid – sätt en extra dag 

För er som tidsätter roller i Valid vill vi påminna om att behörighetstiderna i Valid ska sättas 
till dagen efter sista dagen då rollen ska användas. Till exempel ska slutdatumet för rollen 
RKB (röstkortsbeställare) sättas till dagen efter valdagen, dvs. den 12 september, om rollen 
ska fungera på valdagen den 11 september.  

mailto:valadm@val.se
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html
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Telefonnummer och talsvarskod för valadministrationen vid polisanmälan 

För att underlätta polisanmälningar avseende valrelaterade brott under valperioden har 
Polismyndigheten tagit fram ett särskilt telefonnummer för valadministrationen. Syftet är att 
underlätta för polisanmälan av valrelaterade händelser och brott mot valgenomförandet, som 
till exempel hot, skadegörelse, otillbörlig verkan vid röstning, brott mot rösthemligheten etc.   
 
Du som ringer numret knappar in den särskilda koden och tar dig sedan vidare med hjälp av 
knappval. Koden gör att du hamnar i rätt telefonkö och hos rätt verksamhet som hanterar 
ditt ärende. 
 
Kontaktnummer och kod framgår av bilagan till detta nyhetsbrev. Kontakta oss om du 
behöver få en kopia skickad till dig. 
 

Inbjudan till digitalt seminiarum om de rättsliga förutsättningarna för att 
bemöta otillbörlig påverkan mot allmänna val 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bjuder in valadministrationen till ett seminarium om 
de rättsliga förutsättningarna för att bemöta otillbörlig påverkan mot genomförandet av 
allmänna val. Seminariet är en del av Valmyndighetens projekt för att stärka skyddet av 
allmänna val. FOI-projektet finansieras av MSB och anslag 2:4-krisberedskap och syftar till 
att stärka valadministrationens kunskap avseende det rättsliga ramverket för att möta 
påverkan.  
 
Seminariet genomförs digitalt den 25 augusti 2022 kl. 13:30 till 15:00. Anmälan via länk i 
bifogad inbjudan senast den 18 augusti 2022.  
 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 
      

 PM 1(1) 

 Datum Dnr  

 2022-07-22 VAL-425  

Lägesbildsfunktionen 
incident@val.se 

  

  
 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   

Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Nationell incidentrapportering för valen 2022 

 
Incidentrapportering från valadministrationen bidrar till Valmyndighetens nationella 
lägesbild avseende genomförandet av allmänna val. Den nationella lägesbilden är ett stöd för 
valadministrationen att upptäcka och förhindra händelser som kan skada genomförandet 
av allmänna val och som har betydelse för allmänhetens förtroende för valens 
genomförande. 
 
För framtagning av en så korrekt lägesbild som möjligt är det viktigt att alla aktörer inom 
valadministrationen rapporterar incidenter avseende genomförandet av allmänna val till 
Valmyndigheten. 

En incident definieras som medvetet illvillig mänsklig påverkan, ett systemfel eller en 
naturhändelse som leder till en avvikelse från föreskriven ordning i vallagen. Avvikelsen 
skadar, eller riskerar att skada, genomförandet av allmänna val eller förtroendet för 
genomförandet av allmänna val. Exempel på incidenter vid tidigare val är stölder av 
valsedlar, hot och våld mot valarbetare, samt skadegörelse och olyckor. 
 
Det finns tre sätt att rapportera incidenter till Valmyndigheten:  
 

1. Via e-post med enkel beskrivning i text. 
2. Via e-post med Valmyndighetens formulär för incidentrapportering som finns på 

Valcentralen: Rapportera incident - Valcentralen  
3. Via telefon till lägesbildsfunktionen via ordinarie kontaktnummer.  

E-post: incident@val.se (för incidentrapportering) 
 
Valmyndighetens nationella lägesbild avseende valgenomförandet delges 
Valadministrationen och samverkande aktörer via Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) webbaserade informationssystem WIS. Samverkansytan i WIS benämns 
Valen 2022. 
 
Kontakta gärna Valmyndigheten vid frågor eller bedömning av om en specifik händelse bör 
rapporteras. Mer information om incidentrapportering finns på Valcentralen: Rapportera 
incident - Valcentralen 

https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html
mailto:incident@val.se
https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html
https://valcentralen.val.se/rapporteraincident.4.688b66ce18095b6bb1d9a.html
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www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:24V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Sista dag att klarmarkera röstmottagningsställen i Valid är den 2 augusti 

• Sista dag för att ange röstlängdsuppgifter i Valid är den 8 augusti 

• Påminnelse om att lägga in kommunens kontaktuppgifter i Valid 

• Likvärdig behandling av partier på kommunal nivå i fråga om förtidsröstning med 
begränsat tillträde och ambulerande röstmottagning 

• PM om nationell incidentrapportering för valen 2022 

• Rättelse av stavfel i utbildnings-PPT för röstmottagare 

 

Sista dag att klarmarkera röstmottagningsställen i Valid är den 2 augusti 

Senast tisdagen den 2 augusti ska valnämnden ha registrerat och klarmarkerat samtliga 
röstnings- och vallokaler i Valid.  

Valmyndigheten kommer att följa upp och kontakta de kommuner som inte har 
klarmarkerat samtliga röstmottagningsställen under början av nästa vecka.  

 

Sista dag för att ange röstlängdsuppgifter i Valid är den 8 augusti 

Som vi informerade om i nyhetsbrev 2022:20V så behöver ni lägga in röstlängdsuppgifter i 
Valid senast den 8 augusti.  

De uppgifter som ska registreras är leveransadressen dit ni vill ha de tryckta röstlängderna 
levererade samt om delad röstlängd önskas. 

Välj valtillfället ”VAL_20220911”, och ”Rösträtt och röstlängd” i menyn. Välj därefter 
alternativet ”Röstlängdsuppgifter”.  

Vi påminner om att det måste finnas en person som kan ta emot röstlängderna (till skillnad 
från leveransen av valmaterialet) på den angivna leveransadressen. Det är därför önskvärt att 
under ”Ev. övrig uppgift” ange mobilnummer till den personen som ska ta emot 
röstlängderna.  

 

 

 

mailto:valadm@val.se
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Påminnelse om att lägga in kommunens kontaktuppgifter i Valid 

Vi vill påminna om att fylla i kommunens kontaktuppgifter i Valid inför den 24 augusti. 
Logga in i Valid, välj ”Generell valadministration”, och sedan ”Kontaktuppgifter” i menyn. 
Mer information finns i nyhetsbrev 2022:19V som går att läsa på Valcentralen.  

Kontaktuppgifterna kommer inte att publiceras publikt. De kan endast ses av länsstyrelsen, 
Valmyndigheten och andra användare i den egna kommunen. 

 

Likvärdig behandling av partier på kommunal nivå i fråga om 
förtidsröstning med begränsat tillträde och ambulerande röstmottagning 

Valnämnden ansvarar enligt vallagen för att vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och 
röstningslokaler.  

Övriga valsedlar från anmälda partier ska också placeras i valsedelsställ på 
röstmottagningsstället om partierna själva kommer och levererar namn- eller partivalsedlar 
på eller invid röstmottagningsstället. Detta gäller även förtidsröstning med begränsat tillträde 
och i viss mån även vid ambulerande röstmottagning. 

I det fall valnämnden beslutar att bistå partier genom att hjälpa till med gemensam 
uppsamlingsplats för avlämnande av valsedlar och distribution eller liknande ska alla 
anmälda partier i kommunen behandlas likvärdigt.  

Förtidsröstning med begränsat tillträde 

Även partier som inte har rätt att få valsedlar upptryckta eller utlagda kan beställa 
partivalsedlar och distribuera dem till ett röstmottagningsställe. Valnämnden och 
röstmottagarna ansvarar för att lägga ut även dessa valsedlar, förutsatt att partiet anmält 
deltagande i de aktuella valen och att partiet distribuerat valsedlarna. Samma sak gäller 
röstmottagningsställen till vilka allmänhetens tillträde är begränsat.  

Eftersom tillträdet är begränsat kan partierna inte själva leverera sina namn- eller 
partivalsedlar direkt till röstningslokalen. Leveransen måste alltså ske utanför eller i 
anslutning till byggnaden. Budskapet till partierna ska därför vara att partierna kan komma 
till röstningslokalen och lämna valsedlarna till röstmottagarna på en lämplig plats invid 
röstningslokalen. Valnämnden kan också besluta att alla anmälda partier kan lämna in sina 
valsedlar till en på förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga 
deltagande partier inom kommunen att lämna valsedlarna på anvisad plats.  

Alla partier i kommunen ska behandlas likvärdigt. Detta innebär att alla anmälda partier ska 
ges samma rätt i de fall valnämnden beslutar om exempelvis uppsamling och distribution 
utöver vad som krävs enligt vallagen. 

Ambulerande röstmottagning 

Det finns inget krav på att ambulerande röstmottagare ska ha med sig alla de valsedlar som 
finns i en röstningslokal. De ambulerande röstmottagarna ska ha med sig blanka valsedlar 



       
 Nyhetsbrev för kommuner 3(4) 
 Datum    

 2022-07-27    
    

  
 
och partivalsedlar för de partier som har rätt att både få valsedlar upptryckta och att begära 
utläggning, se vidare Valmyndighetens ställningstagande om tidsramar för ambulerande 
röstmottagare och de valsedlar som ska tas med. Om ett partis valsedlar inte ingår i den 
kategorin behöver de inte tas med.  

Av praktiska skäl finns det inte heller stöd för att partierna ska kunna kräva att de 
ambulerande röstmottagarna i förväg ska ta emot och distribuera valsedlar som inte omfattas 
av ambulerande röstmottagares ansvar. Inget hindrar heller valnämnderna från att inrätta 
rutiner som innebär att de ambulerande röstmottagarna även tar med sig de valsedlar som 
partierna levererar till de fasta röstmottagningsställena. De ambulerande röstmottagarna ska 
därtill informera väljaren om möjligheten att personrösta genom tillskrift på blank valsedel 
eller partivalsedel. 

Oavsett hur valnämnden väljer att göra, ska alla avsteg från riktlinjerna och ytterligare 
åtaganden gälla lika för alla anmälda partier i kommunen. 

 

Registrering av brevröster i Valid 

Från och med den 28 juli kan väljare posta brevröster från utlandet. Informera all personal 
som hanterar post inom kommunen att brevrösterna under inga omständigheter får öppnas. 
Se handbokens kapitel 14.1 för mer information om hanteringen av brevröster. 

Samtliga brevröster som inkommer till kommunen ska registreras i Valid. Menyn för 
registrering av förtidsröster öppnar den 8 augusti.  

För perioden fram till och med den 23 augusti kommer sammanställningen av förtidsröster i 
Valid endast visa en klumpsumma. Till och med det datumet kan ni således välja att 
registrera inkomna brevröster per dag, eller registrera samtliga brevröster enbart på ett 
datum. 

Från och med den 24 augusti registreras samtliga förtidsröster, inklusive brevröster, per dag.  

För tidigt inkomna brevröster ska också registreras i Valid. Dessa registreras som en 
klumpsumma.  

 

PM om nationell incidentrapportering för valen 2022 

Valmyndigheten har tagit fram ett PM angående incidentrapportering som sammanfattar hur 
incidentrapportering bör ske (se bilaga 1 till detta nyhetsbrev).  

Mer information om incidentrapportering finns på Valcentralen under Rapportera incident. 
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Rättelse av stavfel i utbildnings-PPT för röstmottagare 

Stavfel har rättats till på sida 24 och 26 i Powerpoint för utbildning av röstmottagare i 
vallokal/förtidsröstning. Det var ett felskrivet partinamn i den tabell/bild som visar hur 
valsedlarna ska presenteras enligt Valmyndighetens ställningstagande. Därutöver har 
hänvisning till film uppdaterats på sida 62 i utbildningen för röstmottagare i vallokal. 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 

 

BLANKETT FÖR 

UPPGIFTER FRÅN 

RÖSTKORT 

FYLL I OCH LÄGG I FÖNSTERKUVERTET 

TILLSAMMANS MED 

VALKUVERTET/VALKUVERTEN 

BLANKETT FÖR UPPGIFTER 

FRÅN RÖSTKORT 

FYLL I OCH LÄGG I 

FÖNSTERKUVERTET 

TILLSAMMANS MED 

VALKUVERTET/VALKUVERT

EN 

 

  
 
 

 

 
 

 BLANKETT FÖR UPPGIFTER FRÅN RÖSTKORT 

 

FYLL I OCH LÄGG I FÖNSTERKUVERTET 

 

TILLSAMMANS MED VALKUVERTET/VALKUVERTEN  
 

 

 
 

 

 Namn på väljare: …………………………………… 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Röstmottagaren har enligt 10 kap 3 § p1 tagit del av väljarens 

röstkort på annat sätt, t.ex. digitalt via mobiltelefon eller 

liknande. 

 

………………………….  

Röstmottagarens sign. 

 

 

 

 

 

Ditt nummer i röstlängden: 

    

 

Valdistrikt: ……………………………………… 

 

Valnämnden i …………………………………… 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

Ange adressen till valnämnden 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

Informationsbrev till 
Valnämnden 
 

 

Hej! 

Vi hoppas att ni har haft en fin sommar och att ni har kunnat samla 
energi inför hösten. Hos oss på Länsstyrelsen pågår just nu 
förberedelser inför den slutliga sammanräkningen. Material så som 
manualer och utbildningsmaterial ska produceras och utbildningar för 
rösträknare och kontrollanter planeras. Men vi har även medarbetare 
som fortfarande är på semester och laddar batterierna inför den 
kommande intensiva tid som valperioden innebär. 

Inbjudan till möte för uppkomna frågor 
Vi bjuder in till Skype-möte varje onsdag klockan 10.00 från och med 
vecka 33 fram till och med valveckan. Mötet är en plattform där vi 
kan delge eventuell information men framför allt är det ett forum där 
ni kan ställa frågor som uppstått gällande valarbetet, både till oss och 
till varandra. Det är även bra om ni kan dela med er av goda exempel 
till varandra. Information som vi har att delge kommer även att gå ut i 
informationsbrev så alla nås av informationen även om man inte 
deltagit under mötet. Ni ansluter via länken nedan och det är samma 
länk som är aktuell för varje tillfälle.  

 Anslut till Skype-mötet        
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App  

Anslut via telefon  
 010-2230230,,17012583# (Vanersborg DialIn)   Svenska (Sverige)     
Hitta ett lokalt nummer   
 

Konferens-ID: 17012583  
 Har du glömt din PIN-kod för inringning?  |Hjälp     

 
 

Anslutningsinfo för deltagare utanför Länsstyrelsen – klicka på länken 
"Hjälp" ovan.  
[!OC([1053 ])! ] 

......................................................................................................................................... 

Röstlängdsuppgifter 
Det är viktigt att ni under "ev. övrig uppgift" anger mobilnumret till 
den person som ska ta emot leveransen av röstlängderna. Detta 
eftersom PostNord behöver detta för sin leverans. I nuläget saknas ett 
mobilnummer från över hälften av kommunerna. 

 

Information 
 

Datum 
2022-08-04 
 

  
 

 
 
 

https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/H4BJ0BZH
https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/H4BJ0BZH?sl=1
https://dialin.lansstyrelsen.se/?id=17012583
https://dialin.lansstyrelsen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.792af7217dc282214358af2/1642770352856/Onlinem%C3%B6te%20med%20L%C3%A4nsstyrelsen%20Skype%20%28ny%29.pdf


Länsstyrelsen 
Västra Götaland  
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Senast 8 augusti ska röstlängdsuppgifterna vara registrerade i Valid. 
Det är några som ännu inte klarmarkerat denna information, så 
kontrollera om er kommun lämnat era uppgifter.  

Dubblettröstkort 
Det är viktigt att ni har god tillgänglighet för allmänheten både under 
förtidsröstningen och under valdagen för att kunna möta behovet av 
utskrivning av dubblettröstkort. I de fall ni mailar ut dubblettröstkort 
ska det tydligt framgå att dubblettröstkortet ska skrivas ut. 

Om det av någon anledning inte går att skriva ut dubblettröstkort kan 
man använda blanketten ”Blankett för uppgifter från röstkortet” som 
reservlösning, se den bifogade filen i mailet. Ni behöver då fylla i 
uppgifterna som efterfrågas på blanketten och sedan lägga den 
tillsammans med valkuvertet/valkuverten från väljaren i ett 
fönsterkuvert. 

Röstkortsbeställare 
Det är er kommuns inskrivare och behörighetsadministratörer (BAD) 
som skriver in och tilldelar behörigheter till de personer som ska vara 
röstkortsbeställare (RKB) i Valid. Som röstkortsbeställare kan man 
enbart skriva ut röstkort i Valid. Se gärna Valmyndighetens handbok 
gällande behörighetsadministration om ni har några funderingar. Ni 
hittar den på Valcentralen. På valcentralen finns även blanketter för 
begäran om behörigheter i Valid samt en generell förbindelseblankett 
som ni kan använda, ni hittar dem här. 
 
Utbildningsfilm tillgänglighet och bemötande 
Myndigheten för delaktighet i samarbete med länsstyrelserna tar fram 
en utbildningsfilm kring tillgänglighet och bemötande på valdagen. 
Målgruppen är de som arbetar som röstmottagare. Syftet med filmen 
är att förebygga och undanröja hinder för väljare med 
funktionsnedsättning i samband med kommande val. Filmen och mer 
information kommer att finnas tillgänglig på denna länk: Tillgängliga 
val - MFD. 
 
Länsstyrelsens valtelefon 
Vi har nu öppnat vår valtelefon där ni når oss som arbetar med 
valfrågor. Telefonnumret är 010-224 55 45. Förnärvarande är den 
öppen vardagar 09.00-11.30 samt 13.00-15.00.  
 
Närmre valet kommer vi även vara nåbara på helgerna på detta 
nummer men vi återkommer med nya tider när det blir aktuellt. 
 
Kontaktuppgifter  
Vi påminner som alltid om att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade.  
Länsstyrelsen önskar i första hand kommunicera med 
funktionsadresser oberoende av person. Meddela oss om någon e-

https://valcentralen.val.se/download/18.29e9cb2617d171257e62422/1642516671535/handledning-behorighetsadministration-i-valid-v2.pdf
https://valcentralen.val.se/kommun/behorigheterivalidforkommuner.4.29e9cb2617d171257e6e82.html
https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/tillgangliga-val/
https://www.mfd.se/verktyg/vagledning-for-en-tillganglig-verksamhet/tillgangliga-val/
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postadress ska tas bort eller läggas till i vår lista. Ni når oss alltid via 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se.  
 
Era kontaktuppgifter ska också läggas in i Valid under Generell 
valadministration och kontaktuppgifter. Det är bra om ni gör det så 
snart som möjligt.  
 
Med vänlig hälsning  
Valadministrationen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 

 

mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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BLANKETT FÖR UPPGIFTER FRÅN RÖSTKORT 

 

FYLL I OCH LÄGG I FÖNSTERKUVERTET 

 

TILLSAMMANS MED VALKUVERTET/VALKUVERTEN 

 

Namn på väljare: …………………………………… 

 

Röstmottagaren har enligt 10 kap 3 § p 1 vallagen tagit del 

av väljarens röstkort på annat sätt, t.ex. digitalt via 

mobiltelefon eller liknande. 

…………………………. 

Röstmottagarens sign. 

Ditt nummer i röstlängden: 

Valdistrikt: ……………………………………… 

Valnämnden i …………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Ange adressen till valnämnden 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

Informationsbrev till 
Valnämnden 
 

 

Hej! 

Vi passar på att återigen hälsa er välkomna tillbaka efter semestern. 
Hos oss på Länsstyrelsen kommer det fortfarande in nya 
valsedelsbeställningar och det börjar kännas att valet närmar sig. Det 
kommer in fler frågor och arbetet blir alltmer intensivt. 

Information om revisorer 
En regional eller kommunal revisor kan inte bli vald till ledamot i 
respektive region- eller kommunfullmäktige. Hanteringen av detta 
valbarhetshinder sker manuellt. Länsstyrelsen behöver därför samla in 
uppgifter från er över vilka personer som är valda till revisorer för er 
kommun. Uppgifterna vi behöver är följande: 

• Kommunens namn 
• Revisorns namn 
• Personnummer 
• Partinamn 
• Start- och slutdatum för revisorsperioden 

  
Vi behöver dessa uppgifter för samtliga revisorer senast den 25 
augusti. Ni kan lämna in uppgifterna via vår e-tjänst komplettering 
eller yttrande i ärende. De filformat som godkänns är PDF, TIF och 
JPG. Ange diarienummer 32297-2022. Eller posta dem till: 
Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Märk kuvertet 
32297-2022. 

Uppdaterad version – Blankett för uppgifter från röstkort 
Bifogat finns en uppdaterad version av den blankett som kan användas 
om det av någon anledning inte går att skriva ut dubblettröstkort. 
Blanketten som skickades ut i samband med informationsbrevet den 4 
augusti saknade korrekt lagtexthänvisning. 

Kontaktuppgifter valnämnden i Valid 
Under ”Generell valadministration” i Valid finns det en flik för 
Kommunens kontaktuppgifter. Där ska ni ange aktuella 
kontaktuppgifter till valnämnden. Kontrollera att detta är gjort och att 
uppgifterna stämmer. 
 
Påminnelse möten för uppkomna frågor 
Vi bjuder in till Skype-möte varje onsdag klockan 10.00 från och med 
vecka 33 fram till och med valveckan. Mötet är en plattform där vi 

 

Information 
 

Datum 
2022-08-12 
 

  
 

 
 
 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/vara-tjanster/komplettering-eller-yttrande-i-arende.html
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kan delge eventuell information men framför allt är det ett forum där 
ni kan ställa frågor som uppstått gällande valarbetet, både till oss och 
till varandra. Det är även bra om ni kan dela med er av goda exempel 
till varandra. Information som vi har att delge kommer även att gå ut i 
informationsbrev så alla nås av informationen även om man inte 
deltagit under mötet. Ni ansluter via länken nedan och det är samma 
länk som är aktuell för varje tillfälle.  

 Anslut till Skype-mötet        
Anslutningsproblem? Prova Skype Web App  

Anslut via telefon  
 010-2230230,,17012583# (Vanersborg DialIn)   Svenska (Sverige)     
Hitta ett lokalt nummer   
 

Konferens-ID: 17012583  
 Har du glömt din PIN-kod för inringning?  |Hjälp     

 
 

Anslutningsinfo för deltagare utanför Länsstyrelsen – klicka på länken 
"Hjälp" ovan.  
 
Länsstyrelsens valtelefon 
Vi har nu öppnat vår valtelefon där ni når oss som arbetar med 
valfrågor. Telefonnumret är 010-224 55 45. För närvarande är den 
öppen vardagar 09.00-11.30 samt 13.00-15.00. 
 
Närmare valet kommer vi även vara nåbara på helgerna på detta 
nummer men vi återkommer med nya tider när det blir aktuellt. 
 
Det är samma nummer som kommer att stå som Länsstyrelsens 
telefonnummer på röstkorten som snart skickas ut så det går bra att 
lämna ut det till medborgare som vill komma i kontakt med 
Länsstyrelsen i valfrågor.  
 
Kontaktuppgifter  
Vi påminner som alltid om att hålla era kontaktuppgifter uppdaterade. 
Länsstyrelsen önskar i första hand kommunicera med 
funktionsadresser oberoende av person. Meddela oss om någon e-
postadress ska tas bort eller läggas till i vår lista. Ni når oss alltid via 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 
Med vänlig hälsning  
Valadministrationen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 

 

https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/H4BJ0BZH
https://meet.lansstyrelsen.se/caroline.eiman/H4BJ0BZH?sl=1
https://dialin.lansstyrelsen.se/?id=17012583
https://dialin.lansstyrelsen.se/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.792af7217dc282214358af2/1642770352856/Onlinem%C3%B6te%20med%20L%C3%A4nsstyrelsen%20Skype%20%28ny%29.pdf
mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:25V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Pandemiberedskap 

• Skicka brevröstningssatser till väljare vid förfrågan 

• Felaktighet i materiallistan i Handbok för kommuner 

• Information om blanketter i Valid 

• Ange om det är tilläggsbeställning eller reklamation vid valmaterialbeställning i Valid 

 

Pandemiberedskap 

Under sommaren 2022 har smittspridningen ökat (från låga nivåer) och Valmyndigheten har 
därför samverkat med Folkhälsomyndigheten och analyserat behovet av nya 
rekommendationer. Valmyndighetens bedömningar och rekommendationer som 
publicerades den 9 februari är fortsatt aktuella. Valmyndigheten anser att det inte föreligger 
något behov av revideringar i dagsläget. 

Vi vill dock särskilt understryka vikten av att det finns förutsättningar för alla väljare att 
kunna rösta på ett säkert sätt och att ingen väljare avstår från att rösta på grund av oro eller 
känslor av osäkerhet. Valnämnden bör därför särskilt analysera och vidta åtgärder kring att: 

• Se över risk för trängsel och köbildning på, eller i anslutning till, röstmottagningsställen. 

• Se över behov av skyddsutrustning som handsprit, munskydd med mera för 
röstmottagare och väljare. 

• Se över platser och tider för förtidsröstning för riskgrupper. 

• Se över utbildning av, samt utrustning för, ambulerande röstmottagare för att kunna 
erbjuda ambulerande röstmottagning på ett säkert sätt. 

• Säkerställa att det finns tillräckligt med reserver för att klara av en ökad frånvaro av 
röstmottagare och övrig personal som behövs för valgenomförande.  

 

Valmyndighetens råd och rekommendationer avseende pandemiberedskap finns på 
Valcentralen: 
https://valcentralen.val.se/kommun/pandemiberedskap.4.75995f7b17f5a986a4e23d3.html  

 

mailto:valadm@val.se
https://valcentralen.val.se/kommun/pandemiberedskap.4.75995f7b17f5a986a4e23d3.html


       
 Nyhetsbrev för kommuner 2(2) 
 Datum    

 2022-08-09    
    

  
 
Skicka brevröstningssatser till väljare vid förfrågan 

Om en väljare kontaktar er kommun för att få ett brevröstningsmaterial så bör ni skicka ut 
detta. Om ni upplever en stor efterfrågan så kan ni beställa flera brevröstningssatser i Valid. 
Ange då i kommentarsfältet att det är en tilläggsbeställning.  

 

Felaktighet i materiallistan i Handbok för kommuner  

I materiallistan längst bak i Handbok för kommuner vid genomförande av val, så anges att 
det ska finnas en blankett som heter ”Kvitto vallokal” att skriva ut från Valid. Detta är 
felaktigt och kommer således inte att publiceras i Valid.  

 

Information om blanketter i Valid 

För att se tillgängliga blanketter i Valid, välj ”Generell valadministration”, därefter 
”Arbetsmaterial” och filtrera sedan ut genom att välja ”Kommunens blanketter”. 

Väljarförteckningarna och resultatbilagorna kommer att finnas i menyn inne i det aktuella 
valtillfället ”Val_20220911”. Väljarförteckningarna ligger under menyn för ”Förtidsröstning” 
och öppnar den 15 augusti. Resultatbilagorna kommer att göras tillgängliga den 5 september.  

 

Ange om det är en tilläggsbeställning eller reklamation vid 
valmaterialbeställning i Valid 

Om ni skulle behöva beställa ytterligare valmaterial så lägger ni den beställningen i Valid.  

Tänk på att ange i kommentarsfältet om det handlar om en reklamation eller en 
tilläggsbeställning.  

Vid frågor om valmaterial kan ni kontakta oss på valmaterial@val.se.  

 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valmaterial@val.se
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 Datum Utgåva  

 2022-08-12 2022:26V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:26V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Klargörande av Valmyndighetens ansvar 

 Avbrott i Valid under förmiddagen onsdagen den 17 augusti 

 Partierna ansvarar för distribution till röstmottagningsställen 

 Information om distribution om kommunexterna förtidsröster finns under 
Arbetsmaterial i Valid 

 Kom-igång-med-Valid-guide för röstmottagare 

 Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande är den 12 augusti 2022  

 Valsedlar för partiet Ny reform  

 Statistik från förtidsröstningen 2018 finns att se i Valdatasystemet  

Klargörande av Valmyndighetens ansvar 

Valmyndigheten får många frågor från kommuner som efterfrågar Valmyndighetens 
inställning till om ett beslut kommunen har fattat eller avser att fatta är korrekt. Vi vill därför 
beskriva Valmyndighetens ansvar och hur det förhåller sig till kommunernas ansvar som 
lokala valmyndigheter. 

Valmyndigheten är central valmyndighet med ansvar för genomförandet av val och 
landsomfattande folkomröstningar. Valmyndigheten lämnar råd, upplysningar och tar fram 
utbildningsmaterial till valadministrationen. Valmyndigheten uttalar vidare sig i juridiska 
frågeställningar i ställningstaganden som är vägledande för valadministrationen. När enskilda 
frågor kommer till Valmyndigheten svarar myndigheten genom upplysningar om vilken 
reglering som är aktuell med en bedömning av hur myndigheten anser att regleringen ska 
tillämpas. Det är emellertid varje enskilds valmyndighets ansvar att beakta grundläggande 
principer om legalitet, objektivitet och saklighet samt för att de beslut myndigheten fattar är 
korrekta. 

 

Avbrott i Valid under förmiddagen onsdagen den 17 augusti 

Onsdagen den 17:e augusti kommer rättningar att genomföras i Valid. 
 
Det här innebär att Valid är stängt från tidig morgon, 07:00 till någon gång efter lunch 
samma dag. Vi kan inte ge en exakt tidpunkt för när uppdateringarna är färdiga, men vi ska 
göra vårt yttersta för att avbrottet inte ska pågå längre än vad som är absolut nödvändigt. 
 

mailto:valadm@val.se


 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 2(4) 

 Datum    

 2022-08-12    

    

  
 
Motsvarande information kommer att skickas i e-post till alla användare av systemet och 
finns även på vår webbplats: https://www.val.se/validinfo 

 

Partierna ansvarar för distribution till röstmottagningsställen 

Flera kommuner har tagit på sig att ta emot och distribuera valsedlar till 
röstmottagningsställen utöver det ansvar som framgår av vallagen.  

I samband med ändringen av 8 kap. 2 § vallagen uttalade regeringen att de partier som deltar 
i valen även fortsättningsvis ska kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar på ett 
röstmottagningsställe. Regeringen menade vidare att det ifråga om transport av valsedlar inte 
fanns behov av att ytterligare förtydliganden i vallagen. 

Partierna ansvarar även fortsatt för distributionen av namnvalsedlar till val- och 
röstningslokaler. Valnämnden har ansvaret för att lägga ut de valsedlar som partierna 
distribuerar under förutsättning att partiet anmält sitt deltagande i det aktuella valet. 

Valmyndigheten vill betona vikten av att tillämpa likabehandlingsprincipen i alla frågor. Det 
är Valmyndighetens uppfattning att alla partier ska inkluderas om kommunen ändå erbjuder 
distribution av valsedlar. Även partier som beställer valsedlar sent ska ha den möjligheten.  

I nyhetsbrev 2022:24V har Valmyndigheten uttalat sig om sin inställning i fråga om valsedlar 
vid begränsat tillträde och ambulerande röstmottagning. 

 

Information om distribution om kommunexterna förtidsröster finns under 
Arbetsmaterial i Valid 

I menyvalet Arbetsmaterial (som ni hittar under Generell valadministration) i Valid finns nu 
en sammanställning över vad som gäller för distributionen av kommunexterna förtidsröster. 
Där finns även kopior av den information och beskrivning av rutiner som valnämnderna får 
genom PostNords regionala kontaktpersoner.  

Följande filer om hanteringen hittar ni under kategorin ”Kommunens utbildningsmaterial”: 

 Distribution kommunexterna förtidsröster 

 PostNord Information - Material inför valet 2022 Information till kommuner 

 PostNord Rutin från valnämnd - Packa förtidsröster till annan kommun – 
valnämnd 

o Gäller kommuner som inte avtalat med PostNord om distribution från 
röstmottagningsställe. 

 PostNord Rutin från röstmottagningsställe - Packa förtidsröster till annan 
kommun – röstmottagningsställe  

https://www.val.se/validinfo


 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 3(4) 

 Datum    

 2022-08-12    

    

  
 

o Gäller kommuner som har lokala avtal med PostNord om distribution av 
röster från röstmottagningsställen. 

Kom-igång-med-Valid-guide för röstmottagare 

Efter inkommen feedback så har vi tagit fram en kom-igång-guide för de röstmottagare som 
ska använda Valid. Den förklarar steg för steg hur själva registreringen och inloggningen i 
Valid går till.  

Guiden kommer att publiceras inom kort på Valcentralen, under ingången för 
”Kommuner”, välj därefter ”FEB – SEP” i kalenderlisten. Välj sedan puffen 
”Handledningar och manualer”. Den kommer eventuellt även att finnas under ingången för 
”Röstmottagare”.  

 

Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande är den 12 augusti 2022  

Sista dag för partier att anmäla sitt deltagande i valen 2022 är den 12 augusti 2022. När 
anmälningarna har gåtts igenom och handlagts färdigt kommer den slutgiltiga listan med 
samtliga anmälda partier i valen 2022 finnas tillgänglig på val.se.  

Valmyndigheten kommer meddela er genom nyhetsbrev när listan över anmälda partier i 
valen 2022 är färdigställd. Fram till dess är listan att betrakta som preliminär.  

 

Valsedlar för partiet Ny reform  

Partiet NY REFORM har anmält deltagande i 2022 års val till riksdagen och därmed också 
för valen till region- och kommunfullmäktige i hela landet. Deras partibeteckning består 
endast av en symbol i form av en cirkel innehållande bokstäverna NR.  

Partiet anges i text som NY REFORM (NR) i exempelvis presentationen över anmälda 
partier på val.se och i listtypsförteckningar. Observera dock att partibeteckningen på partiets 
valsedlar utgörs av den ovan beskrivna symbolen. Partinamnet kommer alltså inte finnas 
utskrivet bredvid symbolen på valsedlarna.  

 

Statistik från förtidsröstningen 2018 finns att se i Valdatasystemet 

Efter frågor från kommuner så har vi nu öppnat menyerna i Valdatasystemet (VDS) för 
statistik och sammanställning av förtidsröster 2018. Detta betyder att ni exempelvis kan se 
hur många brevröster som registrerades vid valen 2018 i er kommun. Observera att ni som 
saknar behörighet i VDS inte behöver ansöka om detta eftersom VDS ska stängas ned vid 
årsskiftet. Finns det ingen i kommunen som har behörighet i VDS så kan ni kontakta er 
länsstyrelse eller oss på Valmyndigheten. 
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 Datum    
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Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
0768-887055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-22 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00054 1.4.3.1 
 

  

 

Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt 

ambulerande röstmottagning. 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder utifrån presidiebeslutet samt komplettera med att 

ambulerande röstmottagares röster lämnas in i Boråshallen under 

förtidsröstningsperioden och på valdagen i stadshuset. 

 Ärendet i sin helhet 

Förtidsröstning med begränsat tillträde  

Även partier som inte har rätt att få valsedlar upptryckta eller utlagda kan 

beställa partivalsedlar och distribuera dem till ett röstmottagningsställe. 

Valnämnden och röstmottagarna ansvarar för att lägga ut även dessa valsedlar, 

förutsatt att partiet anmält deltagande i de aktuella valen och att partiet 

distribuerat valsedlarna. Samma sak gäller röstmottagningsställen till vilka 

allmänhetens tillträde är begränsat.  

Eftersom tillträdet är begränsat kan partierna inte själva leverera sina namn- 

eller partivalsedlar direkt till röstningslokalen. Leveransen måste alltså ske 

utanför eller i anslutning till byggnaden. Budskapet till partierna ska därför vara 

att partierna kan komma till röstningslokalen och lämna valsedlarna till 

röstmottagarna på en lämplig plats invid röstningslokalen. Valnämnden kan 

också besluta att alla anmälda partier kan lämna in sina valsedlar till en på 

förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga deltagande 

partier inom kommunen att lämna valsedlarna på anvisad plats.  

Alla partier i kommunen ska behandlas likvärdigt. Detta innebär att alla 

anmälda partier ska ges samma rätt i de fall valnämnden beslutar om exempelvis 

uppsamling och distribution utöver vad som krävs enligt vallagen.  

Valnämnden i Borås kommer ha en förtidsröstning med begränsat tillträde på 

anstalten i Borås för allmänna valet 2022. 

Namn- eller partivalsedlar som ska till lokalen med begränsat tillträde ska 

lämnas senast 29 augusti 2022 kl. 17:00 till Stadshuset i Borås Stad till Carl 

Morberg, kommunsekreterare. 

Det går även bra att posta namn- eller partivalsedlar till: 

Borås Stad 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Att: Carl Morberg 

501 80 Borås 

Gällande ambulerande röstmottagningen kommer Valnämnden ha de 

lagstadgade valsedlarna. Ambulerande röstmottagares röster lämnas in i 

Boråshallen under förtidsröstningsperioden och på valdagen i stadshuset. 

 

Beslutsunderlag 

1. Presidiebeslut: Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt 

ambulerande röstmottagning  

 

Beslutet expedieras till 

1. Politiska partier 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare  

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-08-10 
Instans 

Valnämndens presidiebeslut 
Dnr VAL 2022-00054 1.4.3.1 
 

  

 

Förtidsröstning med begränsat öppethållande samt 

ambulerande röstmottagning. 

Valnämndens beslut 

Ta emot namnvalsedlar från partierna för förtidsröstningen på anstalten, 

förtidsröstning med begränsat öppethållande. Valnämnden kommer inte 

distribuera valsedlar till den ambulerande röstmottagningen utan ha de 

lagstadgade valsedlarna. 

Ärendet i sin helhet 

Förtidsröstning med begränsat tillträde  

Även partier som inte har rätt att få valsedlar upptryckta eller utlagda kan 

beställa partivalsedlar och distribuera dem till ett röstmottagningsställe. 

Valnämnden och röstmottagarna ansvarar för att lägga ut även dessa valsedlar, 

förutsatt att partiet anmält deltagande i de aktuella valen och att partiet 

distribuerat valsedlarna. Samma sak gäller röstmottagningsställen till vilka 

allmänhetens tillträde är begränsat.  

Eftersom tillträdet är begränsat kan partierna inte själva leverera sina namn- 

eller partivalsedlar direkt till röstningslokalen. Leveransen måste alltså ske 

utanför eller i anslutning till byggnaden. Budskapet till partierna ska därför vara 

att partierna kan komma till röstningslokalen och lämna valsedlarna till 

röstmottagarna på en lämplig plats invid röstningslokalen. Valnämnden kan 

också besluta att alla anmälda partier kan lämna in sina valsedlar till en på 

förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga deltagande 

partier inom kommunen att lämna valsedlarna på anvisad plats.  

Alla partier i kommunen ska behandlas likvärdigt. Detta innebär att alla 

anmälda partier ska ges samma rätt i de fall valnämnden beslutar om exempelvis 

uppsamling och distribution utöver vad som krävs enligt vallagen.  

Valnämnden i Borås kommer ha en förtidsröstning med begränsat tillträde på 

anstalten i Borås för allmänna valet 2022. 

Namn- eller partivalsedlar som ska till lokalen med begränsat tillträde ska 

lämnas senast 29 augusti 2022 kl. 17:00 till Stadshuset i Borås Stad till Carl 

Morberg, kommunsekreterare. 

Det går även bra att posta namn- eller partivalsedlar till: 

Borås Stad 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Att: Carl Morberg 

501 80 Borås 

Gällande ambulerande röstmottagningen kommer Valnämnden ha de 

lagstadgade valsedlarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Valmyndighetens ställningstagande 

Beslutet expedieras till 

1. Politiska partier 

 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Björn-Ola Kronander (M) 

Valnämndens vice ordförande 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-08-22 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00055 1.4.3.1 
 

  

 

Beslut att delegera till tjänstgörande ordförande att 

lägga till väljare i röstlängden. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden delegerar till tjänstgörande ordförande att lägga till väljare i 

röstlängden på valdagen den 11 september. 

Ärendet i sin helhet 

Kvalifikationsdagen för rösträtt i allmänna valen 2022 är den 12 augusti, 30 

dagar innan valdagen. Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för rättelser 

och lägga till väljare i röstlängden om väljare överklagar beslutet och ges rätt att 

läggas till.  

Länsstyrelsen ger Valnämnden i uppdrag att utföra rättelser när kommunen får 

röstlängderna levererat den 8 september. Enligt delegationsordningen har 

Valnämndens ordförande rätt att lägga till väljare i röstlängden med hjälp av 

Valkansliet och beslut från Länsstyrelsen. På valdagen finns 80 vallokaler öppna 

och därmed behöver tjänstgörande ordförande i valdistrikten få delegation på 

att lägga till väljare i röstlängden utifrån Länsstyrelsens beslut. Därmed 

delegerar Valnämnden till tjänstgörande ordförande att lägga till väljare i 

röstlängden på valdagen den 11 september 

Beslutet expedieras till 

1. Ordförande och vice ordförande i vallokalerna. 

 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 

 



       
 Ställningstagande 1(5) 

Datum Dnr  

2022-06-17 VAL-391  
 
 

  

   
 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   
Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som 
nekas att rösta 

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning 
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet och vägledande för 
valadministrationen.  

Detta ställningstagande har uppdaterats med förtydliganden och redaktionellt. 
Ställningstagandet ersätter tidigare beslutat ställningstagande av den 18 februari 2022. 

1 Sammanfattning 
Vid varje val förekommer att väljare nekas att rösta på grund av att det markerats i 
röstlängden att de redan röstat, det vill säga att de redan är avprickade. Ofta beror detta på 
att en tidigare väljare prickats av på fel rad. Felaktig avprickning kan i regel undvikas genom 
att arbetet med röstlängderna sker lugnt och metodiskt med de hjälpmedel som finns.  

Avprickningen kan dock bero på att väljaren redan röstat. En väljare kan även vara delvis 
avprickad, det vill säga väljaren kan ha röstat i exempelvis riksdagsvalet för att återkomma 
för att rösta i kommunvalet. Detta är tillåtet och väljarens ska då få rösta i kommunvalet. 

Valnämnderna har historiskt hanterat felaktiga avprickningar på olika sätt. I de fall där en 
väljare prickats av felaktigt anser Valmyndigheten att det är av stor vikt för förtroendet för 
valsystemet att felaktiga avprickningar i möjligaste mån hanteras lika. De åtgärder som bör 
vidtas ska därför vara av sådan karaktär att de kan utföras i varje vallokal i varje kommun.  

En avprickning i röstlängden är inte att betrakta som ett beslut och kan därför inte rättas 
med stöd av förvaltningslagen. Valmyndigheten anser i stället att den felaktiga avprickningen 
ska åtgärdas genom en skriftlig korrigering i röstlängden.  

Valmyndigheten anser att en korrigering av en felaktig avprickning endast ska göras om den 
person som felaktigt avprickats i röstlängden fortfarande befinner sig i vallokalen. Om 
väljaren lämnat vallokalen bör korrigering endast ske i undantagsfall och under vissa 
särskilda förutsättningar.  

I det fall en korrigering inte kan ske ska röstmottagaren inte ta emot väljarens röst. Det är 
inte möjligt för väljaren att överklaga den felaktiga avprickningen eller röstmottagarens 
nekande att ta emot valkuvert. Väljaren ska upplysas om att hen kan överklaga beslutet att 
fastställa utgången av valet hos Valprövningsnämnden. 
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Bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska göras är av sådan art att 
bedömningen ska göras av valnämnden. En praktisk hantering kräver dock att nämnden 
beslutar att det är ordföranden i vallokalen som genomför sådana åtgärder.  

2 Frågeställning 
Vad gäller när en väljare som vill rösta i allmänna val enligt röstlängden redan har markerats 
såsom att hen avlagt sina röster? I vilka fall kan en en så kallad felaktig avprickning i 
röstlängden korrigeras och på vilket sätt?  

3 Gällande rätt m.m. 
Laghänvisningarna nedan avser vallagen (2005:837) om inget annat anges.  

Vad gäller markering i röstlängden vid röstmottagningsställe framgår bl.a. följande. Innan 
valkuvert tas emot ska röstmottagarna kontrollera att väljarna enligt röstlängden inte redan 
har röstat (9 kap. 6 §). Om det inte finns några hinder mot att ta emot valkuvert, ska 
röstmottagarna, i väljarens eller budets närvaro, lägga kuverten i valurnan för de val 
valsedlarna gäller och markera detta i röstlängden. I röstlängden ska det anges hur väljarens 
eller budets identitet har kontrollerats (9 kap. 7 §). 

De bestämmelser i vallagen som rör rättelse i röstlängd är inte tillämpliga i fråga om felaktiga 
avprickningar (5 kap. 6-7 §§). 

Under röstmottagningen ska röstmottagarna i protokollet bl.a. anteckna om röstmottagarna 
har vägrat ta emot valkuvert eller ytterkuvert för budröst och anledningen till detta 
(9 § valförordning (2005:874)). 

Valnämnden är att betrakta som en förvaltningsmyndighet som ska tillämpa 
förvaltningslagen. Förvaltningslagen gäller i princip bara vid handläggning av ärenden men 
reglerna om god förvaltning har en vidare tillämpning (1, 5–8 §§ förvaltningslagen 
(2017:900)).  

4 Bedömning 
När det gäller felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta används i valsammanhang 
tre begrepp som inte förekommer i aktuell lagstiftning. Eftersom begreppen skiljer sig från 
bestämmelserna finns det ett värde i att här definiera dem tillsammans med processen där de 
tillämpas. 

• Avprickning är det som i bestämmelserna motsvarar markering i röstlängd, det vill 
säga att väljarens valkuvert markeras i kolumnen för respektive val som väljaren 
röstar i när väljarens valkuvert läggs i urnan, inte den noteringen som sker av om hur 
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väljaren identifierats. Det är alltså markeringarna vid respektive val i röstlängden som 
avgör huruvida väljaren ”har röstat” i det aktuella valet eller inte. 

• Nekas att rösta är följden av det som i bestämmelserna definieras som att 
röstmottagaren inte ska ta emot valkuvert om väljaren redan har markerats i 
röstlängden och att valkuverten då inte heller får stoppas i valurnan. Dessa två 
omständigheter tillsammans ger följden att väljaren i praktiken nekas att rösta.  

• Rättelse har tidigare den åtgärd kallats som vidtas när felaktiga markeringar korrigeras.  

4.1 I vilka fall ska en felaktig markering i röstlängden korrigeras? 
En självklar utgångspunkt är att inga felaktiga avprickningar ska ske. Valmyndigheten anser 
att felaktiga avprickningar i första hand ska avhjälpas genom proaktiva åtgärder i form av 
utbildning och hjälpmedel för att minska risken för fel.  

I de fall felaktiga avprickningar sker är det av stor vikt för förtroendet för valsystemet att de 
felaktiga avprickningarna i möjligaste mån hanteras lika. Åtgärder som då kan vidtas ska ha 
stöd i rättsordningen och endast vidtas om de kan antas leda till det avsedda resultatet.  

Det måste gå att säkerställa att markeringen är felaktig. I det fall en väljare hävdar att hen 
inte har röstat får det tas som en stark indikation på att markeringen kan vara felaktig. Det 
bör dock inte räcka med en misstanke om att markeringen är felaktig. Någon ytterligare 
omständighet bör tala för att så är fallet, exempelvis att en röstmottagare minns vilken 
väljare som markerades på den aktuella raden. Det finns uppenbara fall där en korrigering 
ska göras, exempelvis då en röstmottagare av misstag markerar på fel rad när väljaren finns 
kvar vid bordet. Om väljaren inte längre finns närvarande i lokalen blir frågan dock mer 
komplicerad.  

I en vallokal där många väljare är kända av röstmottagarna kan röstmottagarna ha relativt 
god kontroll på vilka som redan varit och röstat. Vid en kontroll av de markeringar som 
gjorts i röstlängden kan röstmottagarna ofta få en god uppfattning av om det skett ett fel 
eller inte. I undantagsfall kan det då vara befogat att försöka nå den person som sannolikt 
prickats av på fel rad. I en vallokal med större genomströmning och okända väljare är det 
dock svårare att ha en uppfattning om den väljare som redan är avprickad är det på grund av 
att hen redan röstat eller på grund av att en röstmottagare prickat av fel person.  

Korrigering bör alltså endast vara aktuellt i de fall där det är uppenbart vilken väljare som 
prickats av på fel rad. För att det ska anses uppenbart vilken väljare som har prickats av 
felaktigt ska antingen väljaren vara kvar i vallokalen eller vara känd av röstmottagare som 
med säkerhet vet att det är den väljaren som prickats av på fel rad. 

I andra situationer än dessa blir osäkerheten för stor och tillämpningen för varierad och 
röstmottagarna bör då avstå från att hitta den felaktigt avprickade väljaren.  
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4.2 Kan en felaktig avprickning rättas enligt förvaltningslagen? 
Valnämnden är att betrakta som en förvaltningsmyndighet. Förvaltningslagens bestämmelser 
är därför tillämpliga om annat inte är reglerat i specialbestämmelse. Förvaltningslagens regler 
gäller i huvudsak vid handläggning av ärenden som också utmynnar i beslut.  

Avprickningen i röstlängden har förvisso vissa verkningar för den enskilde väljaren men har 
enbart i syfte än att markera att väljaren utnyttjat sin rätt att rösta. Markeringen utgör därför 
ett faktiskt handlande och inte ett beslut. Förvaltningslagens bestämmelser om exempelvis 
rättelse av beslut ska därför inte tillämpas. Det hindrar dock inte att felmarkeringen ändå 
åtgärdas. Valmyndigheten anser att åtgärden bör benämnas korrigering. 

4.3 Är det ett beslut att neka en väljare att rösta? 
I de fall där väljaren bedöms vara felaktigt avprickad och det inte är möjligt att korrigera 
felet ska väljaren nekas att rösta. I likhet med korrigeringen av en felaktig markering saknas 
uttrycklig reglering för åtgärden. Till skillnad från korrigeringen får dock nekandet 
långtgående konsekvenser för väljaren. Nekandet utgör en tydlig begränsning av väljarens  
fortsatta handlande och väljaren har ingen möjlighet att få rätten att rösta åter. Det finns inte 
någon formell skyldighet att fatta ett beslut, nekandet är följden av att väljaren redan är 
avprickad. Ett nekande får dock till sin natur anses bära alla andra kännetecken hos ett 
beslut.  

Listan över vilka beslut som får överklagas enligt vallagen är uttömmande och beslutet att 
neka en väljare att rösta är inte ett av de överklagbara besluten. Det enda överklagbara beslut 
som hanteringen vid röstmottagningen därför kan sägas mynna ut i är beslutet att fastställa 
utgången av valet. Beslutet att neka en väljare att rösta är därmed endast något som kan 
prövas som en avvikelse från föreskriven ordning eller möjligen otillbörligt verkande vid ett 
överklagande av utgången av valet. Av detta följer även att ett överklagande inte kan leda till 
att väljaren ges rätten att rösta åter.  

4.4 Praktisk hantering  

Vilka krav gäller för de praktiska åtgärder som ska vidtas vid en korrigering? 

När en korrigering är möjlig ska korrigeringen ske enligt följande.  

• Röstmottagaren ska be den väljare som prickats av på fel rad att återkomma till 
vallokalen. Kontroll av väljarens identitet måste ske i fysisk närvaro av väljaren och 
kan inte ske på distans.  

• De noteringar som gjorts på fel rad ska noteras på rätt rad. Samma markeringar för 
de valkuvert som väljaren lämnat ska föras in på den rätta raden. En notering om 
korrigering ska ske vid den felaktiga markeringen. Om väljaren har en annan 
uppfattning om vilka valkuvert hen har lämnat ska noteringen i röstlängden ändå 
vara avgörande. Valurnan ska inte öppnas. 

• Förfarande bör ske i närvaro av väljaren.  
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• Den väljare som felaktigt blivit avprickad får genomföra sin röstning först när 

korrigeringen är gjord. Väljarens identitet ska åter kontrolleras. 
• Alla de åtgärder som vidtas ska dokumenteras utförligt i protokollet. 

Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt om väljaren har en 
annan uppfattning om vilka valkuvert som lämnats in eller om andra omständigheter vid 
händelsen.  

Vilka krav gäller för de åtgärder som ska vidtas vid ett nekande att rösta? 

Vid ett nekande att rösta ska följande åtgärder vidtas, som minst. 

• Nekandet ska dokumenteras utförligt i protokollet.  
• Om väljaren efterfrågar möjligheten att överklaga ska hen informeras om vad som 

gäller för ett överklagande och lämnas information om hur hen kan överklaga.  

Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt hur situationen 
uppmärksammades och vad som antas ha skett. Om det är uppenbart att väljaren är felaktigt 
avprickad men att detta inte kan korrigeras ska det tydligt framgå vilka åtgärder som vidtagits 
för att försöka korrigera den felaktiga avprickningen. En notering ska också göras om hur 
väljaren informerats om möjligheten till överklagande. Det bör vidare noteras om det är 
uppenbart att väljaren faktiskt redan har röstat. 

Vilka åtgärder bör valnämnden vidta inför och under valdagen? 

Valnämnden bör inför ett val fatta ett principbeslut om hur röstmottagarna ska agera vid 
felaktiga avprickningar och nekande att rösta.  

Valnämnden bör i beslut ange vem som ska utföra olika arbetsuppgifter vid val, exempelvis i 
vallokal. Valmyndigheten anser att bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska 
göras är av sådan art att bedömningen ska göras av valnämnden men att en praktisk 
hantering kräver att nämnden beslutar att det är ordförande i vallokalen som genomför 
sådana åtgärder.  

Det är viktigt att den som har befogenhet att göra korrigeringar i röstlängd eller neka väljare 
att rösta får erforderlig utbildning i under vilka förutsättningar en korrigering eller ett 
nekande kan ske och hur dessa åtgärder ska ske och dokumenteras. 

 

Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd. Ställningstagandet har 
uppdaterats i beslut fattat av kanslichef Anna Nyqvist den 17 juni 2022. 
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Beslut om att Valnämnden delegerar till ordförande och 

vice ordförande att vid behov åtgärda felaktiga 

avprickningar i röstlängden på valdagen den 11 

september. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden delegerar till tjänstgörande ordförande att vid behov åtgärda 

felaktiga avprickningar i röstlängden på valdagen den 11 september. 

Ärendet i sin helhet 

Vid varje val förekommer att väljare nekas att rösta på grund av att det 

markerats i röstlängden att de redan röstat, det vill säga att de redan är 

avprickade. Ofta beror detta på att en tidigare väljare prickats av på fel rad. 

Det är av största vikt att avprickningen i röstlängden blir rätt från början bland 

annat genom att använda linjal och arbeta lugnt och metodiskt som 

röstlängdsförare samt att agera korrekt vid id-granskningen. 

Som ett stöd till Valnämnderna så har Valmyndigheten gjort ett 

ställningstagande (VAL-391). Korrigering är endast aktuellt i de fall där det är 

uppenbart vilken väljare som prickats av på fel rad. För att det ska anses 

uppenbart vilken väljare som har prickats av felaktigt ska antingen väljaren vara 

kvar i vallokalen eller vara känd av röstmottagare som med säkerhet vet att det 

är den väljaren som prickats av på fel rad alternativt att man kontaktar väljaren 

och får detta bekräftat.  

Valmyndigheten anser att den felaktiga avprickningen ska åtgärdas genom en 

skriftlig korrigering i röstlängden. 

Valmyndigheten anser att en korrigering av en felaktig avprickning endast ska 

göras om den person som felaktigt avprickats i röstlängden fortfarande befinner 

sig i vallokalen. Om väljaren lämnat vallokalen bör korrigering endast ske i 

undantagsfall och under vissa särskilda förutsättningar. 

I det fall en korrigering inte kan ske ska röstmottagaren inte ta emot väljarens 

röst. Det är inte möjligt för väljaren att överklaga den felaktiga avprickningen 

eller röstmottagarens nekande att ta emot valkuvert. En avprickning i 

röstlängden är inte att betrakta som ett beslut och kan därför inte rättas med 

stöd av förvaltningslagen. Väljaren ska upplysas om att denne kan överklaga 

beslutet att fastställa utgången av valet hos Valprövningsnämnden. 
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Beslutsunderlag 

1. Valmyndighetens ställningstagande, val 391 

 

Beslutet expedieras till 

1. Ordförande och vice ordförande i vallokalerna 

 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 
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PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen 

vid allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 

Godkänna vidtagna åtgärder utifrån presidiebeslutet.  

Ärendet i sin helhet 

PostNord har rekryterat befintlig personal som ska arbeta med hanteringen av 

förtidsröster. Då Valnämndens nästa sammanträde är den 22 augusti gav 

Valnämnden presidiet i uppdrag att godkänna PostNords personal som ska 

hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 2022 då förtidsröstningen startar 

24 augusti. Säkerhetsavdelningen, CKS kommer även få yttra sig utöver 

Valnämndens presidium. Ärendet kommer godkännas av Valnämnden i 

efterhand. Valnämndens presidium godkänner följande namn att arbeta med 

förtidsrösterna och sorterar dessa i uppdrag från Valnämnden. 

Personal som arbetar med förtidsrösterna: 

 Daniel Nylén Gruppledare 

 Karin Svensson Brevbärare 

 Elsa De-Verdier Brevbärare 

 Johan Grönberg        Brevbärare 

 Linda Westberg Brevbärare 

 Elin Rydberg Brevbärare 

 Juan Carlos Fuandez Gruppledare 

 Joakim Isaksson Gruppledare 

 Stina Wilke Gruppledare 

 Ulf Göransson Gruppledare 

 Hanna Samuelsson Gruppledare 

 Kalle Gyllander Gruppledare 

 Torbjörn Andersson Produktionschef 

 Annie Pihläng Brevbärare 

 Clara Martinsson Brevbärare 

 Sandra Pettersson 
Hamrefält Brevbärare 

 

Beslutet expedieras till 

1. PostNord. 
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2. Centrum för kunskap och säkerhet. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 
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PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen 

vid allmänna valen 2022 

Valnämndens presidiebeslut 

Godkänna PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen vid allmänna 

valen 2022 förutsatt att samtliga godkänns av säkerhetsavdelningen enligt nedan 

lista. 

Ärendet i sin helhet 

PostNord har rekryterat befintlig personal som ska arbeta med hanteringen av 

förtidsröster. Då Valnämndens nästa sammanträde är den 22 augusti gav 

Valnämnden presidiet i uppdrag att godkänna PostNords personal som ska 

hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 2022 då förtidsröstningen startar 

24 augusti. Säkerhetsavdelningen, CKS kommer även få yttra sig utöver 

Valnämndens presidium. Ärendet kommer godkännas av Valnämnden i 

efterhand. Valnämndens presidium godkänner följande namn att arbeta med 

förtidsrösterna och sorterar dessa i uppdrag från Valnämnden. 

Personal som arbetar med förtidsrösterna: 

 Daniel Nylén Gruppledare 

 Karin Svensson Brevbärare 

 Elsa De-Verdier Brevbärare 

 Johan Grönberg        Brevbärare 

 Linda Westberg Brevbärare 

 Elin Rydberg Brevbärare 

 Juan Carlos Fuandez Gruppledare 

 Joakim Isaksson Gruppledare 

 Stina Wilke Gruppledare 

 Ulf Göransson Gruppledare 

 Hanna Samuelsson Gruppledare 

 Kalle Gyllander Gruppledare 

 Torbjörn Andersson Produktionschef 

 Annie Pihläng Brevbärare 

 Clara Martinsson Brevbärare 

 Sandra Pettersson 
Hamrefält Brevbärare 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. PostNord. 

2. Centrum för kunskap och säkerhet. 

 

 

 

Viktor Åberg (S)  Björn-Ola Kronander (M) 

Valnämndens ordförande  Valnämndens vice ordförande 
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