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Instans 
Valnämnden 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, tisdagen den 3 maj 2022 kl 18:00-19:12. 

Ledamöter 
Viktor Åberg (S), Ordförande 
Björn-Ola Kronander (M), 1:e vice ordförande  

 
 
 

Björn Johansson (S) 
Monica Johansson (C) 
Lars-Gerhard Westberg (L) 
Berit Johansson (M) 
Susanne Karlsson (SD) tjg för Annika Pehrsson (SD) 

Ersättare 
Ninni Dyberg (S) 
Micael Johansson (L) 
Elsie Lundberg (M) 
Magnus Sjödahl (KD) 

Övriga tjänstepersoner 
Anna Enochsson, valledare 
Jacob Ingvarsson, valhandläggare 
Elsa Johnsson, Säkerhetssamordnare (under punkten inledning) 
Rangbar Mohammad, säkerhetschef (under punkten inledning) 

Justeringens plats och tid 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 9 maj 2022. 

Paragrafer §§ 19-35 

Underskrifter 

Ordförande (201118 12.05) Viktor Åberg - Mobilt BankID 
 Viktor Åberg (S) 

Justerare (201223 17.03) Björn-Ola Johan Kronander - Mobilt BankID 
 Björn-Ola Kronander (M) 

Sekreterare  (220427 14.30) Anna Enochsson - Mobilt BankID 
 Anna Enochsson 
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§ 19  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Björn-Ola Kronander (M). 
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§ 20 Dnr VAL 2022-000221.1.3.0 

Anmälningsärenden 2022-05-03 

Valnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V. Valmaterial som ska destrueras. 2018 
års beställningar av valmaterial. Ny mailadress för frågor om valmaterial. Få 
hjälp i handboken vid frågor om beräkningsgrunder. Information om lokala 
och regionala partier med rätt att begära utläggning. Utloggning vid inaktivitet i 
Valid. 

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:7V. Nya vägledande ställningstaganden. 

3. Regler för inköp i Kommunkoncernen. 

4. Revidering av Borås Stads program för ANDTS förebyggande arbete 2022-
2026. 

5. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:8V. Utbildning för röstmottagare 
publicerad på Valcentralen. Information om rekommenderat antal vid 
valmaterialbeställning i Valid. Information om statsbidragen 2022. Felaktigt 
produktnummer i nyhetsbrev 6V. 

6. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9V. Sista dagen att beställa valmaterial 
förlängs till den 23 mars. Statistik över röstberättigande den 1 mars 2022. 
Kommunal folkomröstning i samband med valet den 11 september. Nya 
vägledande ställningstaganden att läsa på Valcentralen. Vanliga frågor och svar 
om behörigheter finns nu på Valcentralen. 

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V. Publicering av informationsmaterial 
på Valcentralen. Valmyndighetens grafiska profil och mallar för egen 
produktion. Information om covid-19 på Valcentralen. Digital 
introduktionsutbildning om valsäkerhet. Erfarenheter från genomförda 
workshoppar i valsäkerhet.  

8. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:11V. Utbetalning av statsbidrag. 
Gemensam plan för kommunikation inom valadministrationen. Stödmaterial 
för behörighetsadministration finns nu i Valid. Valmyndigheten skriver 
ordningen riksdag, region- och kommunfullmäktige. Information om partier. 
Manualer publicerade på Valcentralen. Lästips - handbok om kommunal 
krisberedskap. 

9. Länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta valkretsmandat. 
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§ 21 Dnr VAL 2022-000242.3.2.2 

Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor för 
Valnämnden (2022-03-15) 

Valnämndens beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder för Valnämndens ordförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet på Borås Stad bjöd in till en tvådagars-konferens mellan den 15-16 
mars 2022. Valnämndens ordförande deltog den första dagen.  

Konferensen riktade sig till de 20 största kommunerna i Sverige och dess 
personal som arbetar med att genomföra det allmänna valet.  

Beslutsunderlag 
1. Program för valkonferens 15-16 mars 2022 
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§ 22 Dnr VAL 2022-000252.3.2.2 

Deltagande i kurser, konferenser och tjänsteresor för 
Valnämnden (2022-04-20) 

Valnämndens beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder för Valnämndens ordförande.  

Sammanfattning av ärendet 
Sociala omsorgsförvaltningen bjöd in till en tillgänglighetsworkshop den 20 
april 2022. 

Beslutsunderlag 
1. Program för tillgänglighetsworkshop 20 april 2022 
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§ 23 Dnr VAL 2021-000491.4.3.1 

Förtidsröstningslokaler för allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 
Godkänna föreslagna ändringar samt slutgiltigt förslag av 
förtidsröstningslokaler för allmänna valen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Valnämndens sammanträde i februari har det skett förändringar vad 
gäller öppettider för förtidsröstningslokalerna som är i Stadsbiblioteket, 
Norrbyhuset och Boråshallen. Stadsbiblioteket har fått generösare öppettider 
med förlängd öppettid på 1 h/vardag och stänger därmed klockan 20.00. 
Norrbyhuset kommer vara öppet på lördagen den 27 augusti när Norrbydagen 
arrangeras. Boråshallen, Rotundan är öppen när Götadagen arrangeras lördagen 
den 10 september.  

Valnämnden bör ha generösa öppettider samt ha samma öppettider som 
verksamheterna för att det ska vara tydligt för väljarna och därmed föreslås 
komplettering med dessa ändringar enligt bifogad lista.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Sammanställd lista på förtidsröstningslokalerna och öppettider. 
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§ 24 Dnr VAL 2021-000481.4.3.1 

Vallokaler för allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 
Godkänna det slutgiltiga förslaget av vallokaler för allmänna valen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Valnämndens sammanträde i februari har det skett förändringar på två 
vallokaler. Särlaskolan kommer renoveras tidigare än planerat vilket gör att 
vallokalen i biblioteket blir påverkad och att vallokalen föreslås vara i 
paviljongen/matsalen som är en tillfällig lokal under renoveringen.  

I Almåsgymnasiet har uppehållsrummet renoverats och ytan har blivit mindre 
vilket medför att den inte lämpas som vallokal och därmed föreslås en 
lektionssal.   

I bifogad lista finns ett slutgiltigt förslag till vallokaler för allmänna valen 2022. 
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§ 25 Dnr VAL 2022-000271.4.3.1 

Förhållningsregler, propaganda i anslutning till vallokal 
och förtidsröstningslokal. 

Valnämndens beslut 
Föreslagna förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till vallokal och 
förtidsröstningslokal fastställs med tillämpning från och med allmänna valen 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Gällande propaganda och röstmottagarnas ansvar så regleras det i vallagen 
enligt följande  

I vallagens 8 kap 3 §, ”På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta 
får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 
hindra väljarna i deras val.” 

I vallagens 8 kap, 4 § ”Röstmottagarna ansvarar för ordningen på 
röstmottagningsstället. Den som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill 
denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras.”  

Utifrån ovanstående lagtext rekommenderas att det tydliggörs för partierna vad 
som anses vara politisk propaganda och Valnämndens i Borås 
förhållningsregler. Nedanstående förhållningsregler börjar gälla i samband med 
allmänna valet 2022 och bör utvärderas inför nästkommande val.  

Vidare är det viktigt att samtliga röstmottagare i förtidsröstningslokalerna och 
vallokalerna är införstådda med vad som anses vara propaganda och ej.  

Förhållningsreglerna tas fram för att det ska bli tydligt för partierna och deras 
företrädare vad som anses vara propaganda och hur information i och invid 
röstningslokaler får förmedlas till väljarna.  

Propaganda innefattar affischering, utdelning av flygblad, broschyrer eller annan 
skriftlig information om politiska partier samt även muntlig information som 
syftar till att (otillbörligt) påverka eller hindra väljare i deras val. Väljare ska i 
lugn och ro, utan yttre påverkan, kunna välja valsedel och avge sin röst. 

   Förhållningsregler från och med allmänna valen 2022: 

§1 Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda än 
valsedlar får finnas i förtidsröstningslokalerna eller vallokalerna. 

§2 Det får ej förekomma politiska tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop 
till väljarna i eller nära anslutning till förtidsröstningslokal eller vallokal. 
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Gränsen för vad som betraktas vara i närheten av lokal kan normalt beräknas 
vara 15 meter men avståndet kan variera något beroende på lokalens placering 
och utformning. Vid avvikelse från normalavståndet, utfärdar Valnämnden 
särskilda riktlinjer för berörda lokaler.  

§3 Det får inte förekomma politisk affischering utanför ingången till en 
förtidsröstningslokal/vallokal eller i anslutning till dessa, cirka 15 meter 
beroende på lokal. 

§4 Partipolitiska aktiviteter får inte bedrivas i eller vid ett utrymme intill en 
förtidsröstningslokal/vallokal, cirka 15 meter beroende på lokal. Politisk 
propaganda ska hållas utom hörhåll från lokalerna och innefattar även köerna 
till lokalerna. Ordförande i förtidsröstningslokalerna/vallokalerna kommer få 
riktlinjer vad som gäller specifikt för deras lokal.  

§5 Röstmottagare får inte vara försedda med partisymboler, dela ut information 
i politiska frågor till väljare eller på annat sätt agera så att deras objektivitet kan 
ifrågasättas 

§6 Rösträkningen i vallokalen och den preliminära rösträkningen på onsdagen 
ska vara öppen för allmänheten. Åhörare hänvisas till angiven plats men får inte 
störa rösträkningen. Om åhörare stör rösträkningen blir denna ombedd att 
lämna lokalen av ansvarig röstmottagare.  

7§ Valnämndens ledamöter och ersättare samt tjänstepersoner får befinna sig i 
förtidsröstningslokalen och vallokalen i syfte att granska röstmottagningen. 
Dessa får inte bära synliga partisymboler och ska kunna identifiera sig med sina 
tjänstekort vid förfrågan. 

§8 Partiföreträdare får lämna valsedlar som partierna ansvarar för till 
röstmottagare på ett röstmottagningsställe. När de gör detta, ska de ta av sig 
eventuella politiska symboler/banderoller, då detta anses som propaganda. 
Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och att lämnade 
valsedlar fylls på. Det är inte röstmottagares ansvar att meddela partier om 
valsedlar som partierna ansvarar för tar slut under lokalens öppettid.  

§9 Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala 
kassar utan partisymboler till röstmottagarna. Partierna får lämna valsedlar från 
klockan 07.00 på valdagen i respektive valdistrikt. 

§10 Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. 
Partiernas valsedelsutdelare får inte stå närmare entrén än cirka 15 meter 
beroende på lokal. Valsedelsutdelare får således inte stå inomhus, då detta anses 
vara propaganda. Utdelning av valsedlar får inte göras så att eventuell 
utrymning av lokalen hindras eller på sätt som kan verka stötande för väljare. 
Valsedelsutdelarna får inte heller dela ut valsedlar till de väljare som redan står i 
kön till röstningslokalen. 
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§ 26 Dnr VAL 2019-000521.2.3.0 

Delegationsordning för Valnämnden 

Valnämndens beslut 
Delegationsordningen kompletteras med beslut angående behörighet i 
valdatasystemet Valid, kommunsekreteraren är delegat. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden antog sin delegationsordning 2020-12-01 och sedan dess har ett 
nytt valdatasystem implementeras där Valmyndigheten är systemägare och 
Länsstyrelsen den myndighet som utfärdar behörigheter i systemet.  

Länsstyrelsen kräver för utfärdandet av behörighet i systemet Valnämndens 
beslut angående detta om inte det finns i delegationsordningen att utse en 
annan delegat. 

Därmed föreslås en komplettering i Valnämndens delegationsordning att 
enhetschefen för Valkansliet, kommunsekreteraren Carl Morberg beviljas 
tillsätta personer vid behov och skicka beställningar till Länsstyrelsen på 
behöriga användare i valdatasystemet Valid. 

Valkansliet kommer vid inskickade behörigheter att anmäla dessa 
delegationsbeslut kontinuerligt i nämnden.  
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§ 27 Dnr VAL 2022-000281.4.3.25 

Olycksfallsförsäkring för röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Teckna olycksfallsförsäkring för samtliga röstmottagare som arbetar i valet 
2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden rekryterar ca 850 st röstmottagare för att arbeta i 
förtidsröstningen, valdagen och som ambulerande röstmottagare.  

I dagsläget finns det ingen försäkring som Borås Stad har där röstmottagarna 
ingår då de inte får en anställning av staden utan arbetar som uppdragstagare 
och erhåller ett arvode.  

Valnämnden föreslås besluta att teckna olycksfallsförsäkring för samtliga 
röstmottagare detta utifall något oförutsett skulle inträffa då nämnden är 
arbetsmiljöansvariga för röstmottagarna under tiden de arbetar med valet. 

Olycksfallsförsäkringen tecknas med upphandlat försäkringsbolag som Borås 
Stad har avtal med och beräknas under verksamhetstid under aktuell period 
kosta 35 kronor per person vilket blir en kostnad på cirka 30 000 kronor. 
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§ 28 Dnr VAL 2022-000291.4.3.0 

Ambulerande röstmottagning i allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 
Godkänna de angivna personerna som ambulerande röstmottagare vid valet 
2022 samt att sista bokningen för ambulerande röstmottagning är klockan 18.00 
på valdagen den 11 september. 

Sammanfattning av ärendet 
Ambulerande röstmottagning används vid valet för väljare som på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder själva inte kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe. Väljaren bokar tid med Valkansliet som skickar ut två 
röstmottagare som tar emot rösterna i väljarens hem precis likt en 
förtidsröstningslokal/vallokal.  

De ambulerande röstmottagarna är särskilt förordnade röstmottagare av 
Valnämnden och ska kunna legitimera sig samt uppvisa Valnämndens beslut att 
de förordats att arbeta som ambulerande röstmottagare om väljaren kräver det. 
Valnämnden erbjuder utöver att ta emot röster från väljare i deras hem även 
ambulerande röstmottagning på sjukhuset, häktet, vård- och omsorgsboenden, 
LSS-boenden och daglig verksamhet. Valkansliet bokar in förutbestämda dagar 
under förtidsröstningsperioden 24 augusti-10 september med boenden, sjukhus 
och häktet för att ta emot röster från de som önskar rösta.  

På valdagen är det hög arbetsbelastning på ambulerande röstmottagning och för 
att alla röster ska hinna tas om hand föreslås Valnämnden att besluta om att 
sista möjligheten för bokning för ambulerande röstmottagning är klockan 18.00 
den 11 september. Det krävs en sluttid då det finns begränsade resurser samt att 
transportsträckorna på landsbygden måste beaktas då rösterna ska lämnas in 
senast 20.00 i stadshuset. Mottagna röster under valdagen i samband med 
ambulerande röstmottagning kommer räknas i samband med onsdagsräkningen 
den 14 september. 

Samtliga förslagna ambulerande röstmottagare har angett att de inte har 
politiska förtroendeuppdrag samt har en granskning 2022-04-21 i 
förtroendemannaregistret Troman gjorts av valledaren.  

Ambulerande röstmottagare godkänns under förutsättning att de genomför 
obligatorisk utbildning för uppdraget. 
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Följande personer förordas vara ambulerande röstmottagare i allmänna valen 
2022: 

* Anna Enochsson 

* Carl Morberg 

* Jacob Ingvarsson 

* Lars-Olof Danielsson 

* Lisette Elander 

* Lovisa Dinäss 

* Angelica Karlsson 

* Ulla Krok 

* Lennart Krok 

* Omar Radif Ahmed 

* Bo Ekelund 

* Lena Andersson 

* Carina Gustafsson 

* Håkan Bladström 
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§ 29 Dnr VAL 2022-000031.3.1.3 

Behörighet i valdatasystemet Valid. 

Valnämndens beslut 
Skicka en begäran till Länsstyrelsen om behörighet i valdatasystemet Valid åt 
Angelica Karlsson. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har inkommit med en skrivelse till Valnämnden om att nämnden 
behöver fatta beslut om vem eller vilka som ska vara 
behörighetsadministratörer i valdatasystemet Valid. 

Sedan Valnämndens förra sammanträde 2022-02-21 när nämnden fattade beslut 
om behörigheter i Valid har Angelica Karlsson anställts och kommer arbeta 
med valet och därmed behöver en behörighet kompletteras. 

Valnämnden fattar beslut att följande person ska få behörighet och ha rollen 
behörighetsadministratör samt även vara inskrivare: 

• Angelica Karlsson, projektsamordnare 
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§ 30 Dnr VAL 2022-000351.4.3.1 

Beslut om särskilt röstmottagningsställe i allmänna 
valen 2022. 

Valnämndens beslut 
Anstalten i Borås beslutas vara ett särskilt röstmottagningsställe med begränsat 
öppethållande. 

Sammanfattning av ärendet 
En förändring i vallagen medför att Valnämnden kan fatta beslut om särskilt 
röstmottagningsställe som har begränsat öppethållande. Anstalten i Borås 
föreslås vara ett särskilt röstmottagningsställe i allmänna valen 2022. 

Förändringen är att det tidigare varit ambulerande röstmottagningsställe men 
det nya förslaget innebär att även personalen kan rösta fast med begränsat 
öppethållande. När vi hade ambulerande röstmottagning nekades personalen att 
rösta på grund av att man måste ha skäl att inte själv kunna ta sig till sin 
vallokal. 

Anstalten i Borås föreslås bli en förtidsröstningslokal fast med begränsat 
tillträde vilket gör att det inte är öppet för allmänheten utan för berörda 
personer och anställda som vill rösta. 
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§ 31 Dnr VAL 2022-000361.4.3.1 

Ersättning arvodesnivåer samt utbildningstillfällena för 
röstmottagare. 

Valnämndens beslut 
Godkänna föreslagna kompletteringar gällande arvodesnivåer samt ersättning 
för utbildningstillfällen 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden föreslås komplettera sina befintliga arvodesnivåer för 
röstmottagare samt tjänstepersoner som arbetar med valet. Sedan Valnämnden 
beslutade om arvodesnivåerna har omvärlden och politiska säkerhetsläget 
förändrats. Detta medför att utbildningen för röstmottagarna bedöms bli 2 h 
längre än vad som tidigare beslutats.  Fokus på säkerhet och kommunikation 
har förstärkts utifrån ökade risken för cyberattacker samt komplettering med 
tillvägagångssätt för att höja säkerheten. Utifrån att utbildningen nu bedöms ta 
5 timmar istället för 3 timmar behöver arvodesnivåerna höjas för att motivera 
röstmottagarna att fortsatt vilja arbeta med valet.  

Utbildningstillfällena för röstmottagarna föreslås kompletteras så 800 kronor 
utbetalas vid godkänd medverkan på utbildningstillfället för de röstmottagare 
som tjänstgör på valdagen.  

Vidare behövs förstärkning av personal som tidigare arbetat med val inom 
Valkansliet för att kompetenssäkra förfarandet. Det är viktigt att ta tillvara på 
kompetens som finns utanför organisationen. Tjänstepersoner med gedigen 
erfarenhet av val och vallagen som avslutat sina anställningar i Borås föreslås få 
ett arvode på 350 :-/h om dessa tjänstgör inom valkansliets administration 
under allmänna valen 2022. Detta skulle leda till att vi motiverar anställda som 
gått i pension alternativt avslutat sin anställning i Borås Stad och börjat på 
andra myndigheter.  
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§ 32 Dnr VAL 2022-000371.4.3.1 

Ledsagning för personer med beviljad insats att ta sig 
till förtidsröstningslokalen/vallokalen 

 

 

Valnämndens beslut 
Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad insats att ta sig till 
förtidsröstningslokalen/vallokalen för att rösta samt personer med AKL, 
(anhörigstöd, kontaktperson ledsagning och stödfamilj). 

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsvariationer och som har beviljad insats och behöver 
ledsagning får idag använda sina ordinarie beviljade insatser för att använda sin 
demokratiska rättighet att gå och rösta. Valnämnden föreslås besluta att 
Valnämnden betalar ledsagningen för personer med beviljad insats att ta sig till 
förtidsröstningslokalen/vallokalen för att rösta samt personer med AKL, 
(anhörigstöd, kontaktperson ledsagning och stödfamilj).  

Det primära är att personer med beviljad insats inte ska behöva bli av med sin 
ordinarie tid för att gå och rösta och då behöva avstå från något annat då de 
använder sin rösträtt. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås därmed fakturera Valnämnden för den tid 
ledsagningen till vallokalen/förtidsröstningslokalen tar. I samråd med Sociala 
omsorgsförvaltningen uppskattas kostnaden till 320 :-/timma och omfattar 
totalt cirka 240 personer. 
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§ 33  

Ajournering 

Valnämndens beslut 
Sammanträdet föranledde ingen ajournering. 
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§ 34  

Övrigt 

Valnämndens beslut 
Informationen lades till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Anna Enochsson informerade nämnden om kommande tertialrapport som 
kommer presidiebehandlas och därefter beslutas av Valnämnden den 16 juni. 

Vidare informerades det om kostnadsökningar på transporter och material som 
påverkar nämndens budget.  
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§ 35  

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 
Valnämndens nästa sammanträde är den 16 juni klockan 18.00 i 
Kommunstyrelsens stora sessionssal.  
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