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Instans 
Valnämnden 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, torsdagen den 16 juni 2022 kl 18:00-19:52. 

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) 
Elsie Lundberg (M) 

Övriga tjänstepersoner 
Anna Enochsson, valledare 
Jacob Ingvarsson, valhandläggare 
Angelica Karlsson, projektsamordnare 
Carl Morberg, kommunsekreterare (vid inledningen). 
Leif Karlsson, vaktmästare, (vid inledningen).  

Justeringens plats och tid 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 50180 Borås  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  juni 2022 
 
Inledning 
Valnämndens sammanträde inleds klockan 18.00 i stadshusets reception, Kungsgatan 55 50180 Borås för att 
göra ett verksamhetsbesök i lokalen där valmaterialet förvaras. 
Därefter kommer en dragning av projektet öka valdeltagandet i allmänna valen 2022 göras av 
projektsamordnaren Angelica Karlsson. 

Paragrafer §§ 36-51 

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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§ 36  

Val av justerare 

Valnämndens beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Björn-Ola Kronander (M). 
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§ 37 Dnr VAL 2022-000381.1.3.0 

Anmälningsärenden 2022-06-16 

Valnämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12V. Gamla och utgångna id-handlingar. 
Skolvalet till riksdagen i höst. Inbjudan till webbseminarium om köhantering 
och antagonistiska hot. Informationsmaterial publicerat på Valcentralen. Status 
på valmaterialbeställningar. 

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V. Utbildningsfilmer och handledning 
för röstmottagare finns på Valcentralen. Utbildning om säkerhet och 
bemötande för röstmottagare finns på Valcentralen. Klarmarkera 
röstkortsuppgifter. Omskrivning av antal på valsigill vid leverans. Kommunal 
folkomröstning på valdagen. 

3. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14V. Webbseminarium om köhantering 
och antagonistiska hot (Nytt tillfälle). Inga inbäddade filmer i 
utbildningspresentationerna. Registrering av mobila röstningslokaler i Valid. 
Sök i valtillfällets röstlängd. Valmyndighetens sociala kanaler.  

4. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:15V. Incidentrapportering i Valcentralen 
och nationell lägesbild. Webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj. 
Samarbete med frivilligorganisationer vid genomförande av val? Genomgång 
och frågestund med SKR om ställningstaganden måndagen den 23 maj.  

5. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 73 Bestämmelser om ersättningar 
till kommunens förtroendevalda 2022-2026. 

6. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:16V. Ny meny i Valid: 
Röstlängdsuppgifter – leveransadress, mobilnummer och delad röstlängd. 
Hämta röstlängder på tryckeri. Valupplysningen har öppnat för allmänheten. 
Kommunikation under valen 2022: Ansvarsfördelning och budskap inom 
valadministrationen. Genomgång och frågestund angående ställningstaganden 
den 23 maj. Leverans av valmaterial – glöm inte att inventera! 

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:17V. Inbjudan till frågestund avseende 
valsäkerhet den 31 maj. Sändningen från webbseminariet den 16 maj är 
publicerad. Meddela senast den 21 juni om ni vill hämta röstlängder på 
tryckeriet. Presentation från webbinarium om vägledande ställningstaganden. 
Reklamation av valmaterial i Valid. 
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8. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:18V. Klarmarkera röstnings- och 
vallokaler den 15 juni. Valupplysningen är till för allmänheten. Vilka partier och 
kandidater deltar i valet? Eftersöka leverans av valmaterial. Ny frågestund om 
valsäkerhet den 14 juni. 

9. Nyhetsbrev från Länsstyrelsen 2022-05-25. Inbjudan diskussion 
ställningstagande. Röstlängdsuppgifter. Röstkortsuppgifter. Ställningstagande 
om identitetskontroll vid röstning. Registrera val- och röstningslokaler. Samråd 
om öppettider. Webinarium demokrati och jämlika val.  

10. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:19V. Ny frågestund om valsäkerhet den 
14 juni. Fördjupad utbildning i bemötande och säkerhet publicerad. Bildarkiv 
och produktfotografier på Valcentralen. Uppdatera kommunens 
kontaktuppgifter i Valid.  Hot mot allmänna val – ny rapport.  

11. Expedierat ansökan om polistillstånd för allmän platsmark till Polisen och 
Tekniska förvaltningen. 

12. Inkommen skrivelse med tillståndsbevis för aktiviteter kopplade till valet 
från Polisen. 

13. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för Valnämnden 2021. 
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§ 38 Dnr VAL 2021-000481.4.3.1 

Vallokaler för allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder, ändra vallokalen på Aplaredskolan från matsalen 
till idrottshallen med anledning av tillgängligheten. 

Sammanfattning av ärendet 
Vallokalerna beslutades av Valnämnden 2022-02-21 samt med reviderat förslag 
den 2022-05-03. Sedan dess har Valnämnden fått kännedom om att 
tillgänglighetskonsulenten rekommenderar att idrottshallen används istället för 
matsalen som vallokal i allmänna valen 2022. Vid en granskning efter 
Valnämndens sammanträde hade det framkommit att det var för höga 
nivåskillnader i asfalten att man behövt åtgärda detta utanför matsalen till en 
kostnad på 50 tkr. Detta anses inte försvarbart och därmed ändrar Valnämnden 
till en vallokal inom samma skolgård. 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga vallokaler 
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§ 39 Dnr VAL 2022-000301.4.3.1 

Godkännande av röstmottagare för förtidsröstningen 
vid allmänna valen 2022. 

Valnämndens beslut 
Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för förtidsröstningen vid 
allmänna valen 2022 förutsatt att samtliga röstmottagare genomför den 
obligatoriska utbildningen samt att säkerhetsavdelningen, CKS 
bakgrundskontroll på varje enskild röstmottagare godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 
Valkansliet har totalt rekryterat cirka 200 röstmottagare som ska tjänstgöra 
under förtidsröstningsperioden som pågår mellan 24 augusti och 11 september 
2022. Ett antal av dessa röstmottagare är rekryterade för att hjälpa till med den 
ambulerande röstmottagningen som kommer att pågå under 
förtidsröstningsperioden. Valnämnden godkänner röstmottagarna förutsatt att 
samtliga röstmottagare genomför den obligatoriska utbildningen samt att 
säkerhetsavdelningen, CKS bakgrundskontroll på varje enskild röstmottagare 
godkänns.           

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Lista med samtliga röstmottagare till förtidsröstningen. 
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§ 40 Dnr VAL 2022-000311.4.3.1 

Godkännande av röstmottagare för valdagen vid 
allmänna valen 2022.  

Valnämndens beslut 
Godkänna de angivna namnen som röstmottagare för valdagen vid allmänna 
valen 2022 förutsatt att samtliga röstmottagare genomför den obligatoriska 
utbildningen.      

Sammanfattning av ärendet 
På valdagen den 11 september tjänstgör ca 800 röstmottagare. I kommunen 
finns det totalt 80 valdistrikt, i varje distrikt ska det tjänstgöra 8-10 
röstmottagare. Det är av största vikt att samtliga röstmottagare inte har något 
förtroendeuppdrag och därmed inte kandiderar på listor. Valnämnden ska fatta 
beslut om vilka som ska tjänstgöra. Röstmottagarna kan ändras efter sommaren 
och då används valledarens delegation att tillsätta och ändra röstmottagare vid 
behov. Valnämnden godkänner föreslagna röstmottagare förutsatt att samtliga 
genomför den obligatoriska utbildningen.           

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Lista med samtliga röstmottagare som ska tjänstgöra på valdagen. 
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§ 41 Dnr VAL 2022-000321.4.3.1 

Kvittering av förtidsröster som levereras av PostNord. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner föreslagna tjänstepersoner att kvittera förtidsröster. 

Sammanfattning av ärendet 
Det krävs en fullmakt för att få kvittera ut förtidsröster i allmänna valen 2022.  

Följande tjänstepersoner beviljas för Valnämnden i Borås Stad att kvittera ut 
förtidsröster som levereras från PostNord. Samtliga tjänstepersoner har 
samtyckt och godkänt att deras personuppgifter lämnas ut till berörda. 

* Anna Enochsson,  

* Angelica Karlsson,  

* Lovisa Dinäss,  

* Lisette Elander,  

* Lars-Olof Danielsson,  

* Carl Morberg,  

* Jacob Ingvarsson,  
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§ 42 Dnr VAL 2022-000331.4.3.1 

PostNords personal som ska hantera förtidsröstningen 
vid allmänna valen 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden ger presidiet i uppdrag att godkänna PostNords personal som ska 
hantera förtidsröstningen vid allmänna valen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
PostNord arbetar med rekryteringen av deras personal som ska arbeta med 
hanteringen av förtidsröster. Då Valnämndens nästa sammanträde är den 22 
augusti behöver Valnämnden ge 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. 
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§ 43 Dnr VAL 2022-000341.1.2.1 

Svar på remiss: Program för mänskliga rättigheter på 
lokal nivå  

Valnämndens beslut 
Valnämnden tillstyrker Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden tillstyrker programmet som är på remiss. 

Valnämnden arbetar kontinuerligt med de mänskliga rättigheterna på lokal nivå 
genom det valrelaterade arbetet. 

Valnämnden arbetar med att på lokal nivå tillgodose de grundläggande 
principerna för Sveriges demokrati, alltså allmän och lika rösträtt samt fria och 
hemliga val. Detta arbete både berör och tillgodoser alla de fyra övergripande 
riktlinjerna i programmet. Vi arbetar bland annat med att nå ut med 
information för att alla i staden ska känna till sina demokratiska rättigheter, 
samt med inkludering och tillgänglighet i olika aspekter av valet.  

Sammanfattningsvis är de mänskliga rättigheterna grundläggande för 
valnämndens arbete eftersom de främjar demokratin. Valnämnden arbetar 
redan i enlighet med programmet, samt anser det positivt att alla delar av Borås 
stad arbetar utefter det. Därav tillstryker Valnämnden programmet.  

 

Beslutsunderlag 
1. Svar på remiss: Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå  

2. Borås Stad Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå 
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§ 44 Dnr VAL 2022-000441.2.4.1 

Tertial 1 2022 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 
Godkänna vidtagna åtgärder, upprättad Tertial 1 2022 för Valnämnden till och 
med april godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens presidium godkände tertialrapporten den 2022-05-13. 

Valnämnden har upprättat en tertialrapport för perioden januari till och med 
sista april 2022.  

Nämnden går under perioden med ett överskott och detta beror på att 
nämndens kostnader för valet först debiteras till hösten. Valnämnden har även i 
tertialrapporten angett att man enligt prognos förväntas gå med underskott med 
en uppskattning på 800 tkr. Detta med anledning av ökade transportkostnader, 
fokus på säkerhet vilket medför högre krav på utbildningen och därmed högre 
utbildningskostnader. 

Beslutsunderlag 
1. Valnämndens presidiums skrivelse 

2. Tertialrapport för Valnämnden 
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§ 45 Dnr VAL 2022-000451.4.3.1 

Riktlinjer fotografering i vallokaler och 
förtidsröstningslokaler 

Valnämndens beslut 
Fastställa riktlinjer för besök, fotografering och filmning i Borås Stads vallokaler 
och förtidsröstningslokaler. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller för besök, 
fotografering och filmning på vallokaler och förtidsröstningslokaler samt under 
den offentliga rösträkningen i Borås Stad. Riktlinjerna är även ett stöd för 
röstmottagarna då de utgör en viktig del i att upprätthålla riktlinjerna på plats.  

Dessa riktlinjer baseras främst på Valmyndighetens ställningstagande angående 
besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid rösträkning. 
Valmyndighetens ställningstagande ska vara vägledande för hela 
valadministrationen. 

Grunden är att vem som helst kan besöka vallokalerna och 
förtidsröstningslokalerna samt under den offentliga rösträkningen och då 
fotografera eller filma. Den preliminära rösträkningen i vallokal, valnämndens 
preliminära rösträkning och länsstyrelsens slutliga rösträkning är enligt 11 kap. 1 
§, 12 kap. 1 § respektive 13 kap. 1 § vallagen (2005:837) offentliga förrättningar.  

Regler om bl.a. valhemlighet, dataskydd och kamerabevakning styr hur 
fotografering och filmning kan ske på röstmottagningsställe och vid 
rösträkning. Vissa undantag för fotografering och filmning kan förekomma i 
byggnader där det bedrivs viss verksamhet, exempelvis inom kriminalvården 
eller i vården.  

Både besökare som vill bevaka röstningen samt väljare som besöker vallokalen 
har rätt att förbli anonyma.  

Röstmottagarna har ett särskilt ansvar för att upprätthålla riktlinjerna för besök, 
fotografering och filmning i förtidsröstningslokaler, vallokaler och vid 
rösträkning.  

 

 

Röstmottagarna bör exempelvis känna till detta: 

* Grunden är att röstmottagningen och rösträkningen är en offentlig förrättning 
vilket i praktiken innebär att vem som helst får bevaka, fota eller filma.   
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* Vid rösträkning ska det finnas en reell möjlighet för besökare att iaktta vad 
som sker samt fotografera eller filma. Allmänheten kan dock hänvisas till 
lämplig plats i lokalen (exempelvis till stolar särskilt utplacerade för att kunna 
bevaka röstningen). 

* Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället (framgår i 8 
kap. 4 § vallagen). Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill ska rätta sig 
efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska 
kunna genomföras.   

* Den som besöker, fotograferar eller filmar på ett röstmottagningsställe får 
inte riskera att avslöja valhemligheten eller störa ordningen. Om ordningen eller 
valhemligheten riskeras får röstmottagare vidta de åtgärder som generellt bör 
vidtas när ordningen störs i vallokalen.  

 

Valkansliet kommer säkerställa att röstmottagarna får med sig relevant 
information gällande besök, fotografering och filmning under utbildningen för 
samtliga röstmottagare. Dessa riktlinjer kommer även att finnas tillgängliga för 
röstmottagarna på samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler samt under 
den offentliga rösträkningen. 

Beslutsunderlag 
1. Valnämndens skrivelse. 

2. Valmyndighetens ställningstagande: Ställningstagande om besök, 
fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid rösträkning. 
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§ 46 Dnr VAL 2022-000471.2.4.1 

Valnämndens budget 2023 

Valnämndens beslut 
Budget 2023 för Valnämnden godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens budget för år 2023 föreslås vara 3 miljoner i kommunbidrag. 

Nämndens kostnader kommer vara löner till anställda, arvoden för 
Valnämndens sammanträden, kompletteringar av valmaterial, hyra för lokaler 
samt för kompetensutveckling inför valet till Europaparlamentet. Eftersom 
valet till Europaparlamentet genomförs redan i maj 2024 kommer flera 
kostnader för valet samt förberedelser belasta år 2023 års verksamhet. 

Beslutsunderlag 
1. Valnämndens skrivelse, Valnämndens budget 2023. 

2. Upprättade bilagor tillhörande Valnämndens budget 2023, rapport samt 
Excel-fil.                                

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(20) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

 
 

Valnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr VAL 2022-000461.2.3.2 

Internkontrollplan och riskanalys 2023 för Valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämndens riskanalys och internkontrollplan för 2023 godkänns.              

Sammanfattning av ärendet 
Riskanalys och internkontrollplan för år 2023 har upprättats.  

År 2023 påbörjas förarbetet inför valet till Europaparlamentet och detta har en 
inverkan på vilka risker som har identifierats samt bedömningen av dessa 
riskers sannolikhet och konsekvens. 

Utifrån ett förändrat samhällsklimat samt omvärld har flera risker kring 
cyberattacker, informationspåverkan samt förberedelser inför omval/extraval 
inkluderats. 

2020-02-24 antog Valnämnden regler och anvisningar för intern kontroll för 
egen del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll. 

Beslutsunderlag 
1. Internkontrollplan 2022 för Valnämnden 

2. Riskanalys för 2022 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Valnämnden                                  

Förslag och yrkanden 
Björn-Ola Kronander (M) yrkar på tillägg i riskanalysen gällande risken 
”Bristfällig kunskap hos röstmottagare inför och under ett val.”  

Viktor Åberg (S) yrkar bifall till Björn-Olas yrkande som läggs till i riskanalysen. 
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§ 48 Dnr VAL 2022-000482.1.1.0 

Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Valnämndens beslut 
Med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
undantas Valnämndens utbildningsfilmer: 

- ”Tillgänglighet vid val” 

- ”Bemötande och aggressioner” 

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 
den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 
service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 
står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Med anledning av Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
får en video endast finnas tillgänglig i två veckor om den inte textas. 

Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det vill säga; Vid 
bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska bland annat den 
offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser 
samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de 
uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning. 

Valkansliet har tagit fram två utbildningsfilmer för utbildning som riktar sig till 
röstmottagare: ”Tillgänglighet vid val” samt ”Bemötande och aggressioner”.  

Valnämnden gör bedömningen att utbildningsfilmerna ska undantas lagkravet. 

Beslutsunderlag 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 49  

Ajournering 

Valnämndens beslut 
Sammanträdet föranledde ingen ajournering. 
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§ 50  

Övrigt 

Valnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
• Synpunkter från Astma och allergiförbundet gällande starka dofter, 

rökning vid vallokalerna och tänk på personer med pälsdjursallergi. 
Inkluderas i utbildningen för röstmottagare. 

• Redogörelse om valstugorna görs och presidiet påpekar att de ser 
allvarligt på de kostnadsökningarna som LBC och Servicekontoret 
belastat Valnämnden med. Totalt kostnaden hittills är 697 tkr. 

• Kommer skickas länk med två filmer som behöver ses innan 
utbildningen den 22 augusti. Utbildning i säkerhet och tillgänglighet. 

• Avtal Dataservice med stöd till Valkansliet, datorer och skrivare till 15 
förtidsröstningslokaler. 

• Checklista för Valnämnden 

o Vilka har bil och körkort? För Valnämndens granskning och 
återkommer med körschema. Ledamöterna kommer få arvode 
och milersättning. 

• Valnämnden genomförde en workshop och genomgång av riskanalysen 
och bidrog med diskussion om riskerna där en risk lades till av Björn-
Ola Kronander (M). 
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§ 51  

Nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 
Valnämndens nästa sammanträde är den 22 augusti klockan 17.00 där nämnden 
går utbildning för röstmottagare på valdagen. Utbildningen kommer pågå tills 
21.00 och är det ärenden av akut karaktär har nämnden ett kort sammanträde 
efter detta. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens ordförande Viktor Åberg (S) önskar nämnden och 
tjänstepersonerna en trevlig sommar och välförtjänad ledighet innan valet. 

Björn-Ola Kronander (M), vice ordförande instämmer i Viktors avslutande ord 
och vill även önska ordföranden en trevlig sommar och välförtjänad ledighet 
och tackar för gott samarbete. 
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