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 VALNÄMNDEN 
DATUM Torsdagen den 25 mars 2021, klockan 17.30 
PLATS Tingshussalen, Tingshuset i Mellerud 
 
OBS! På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer så uppmanas endast 
ledamöter och tjänstgörande ersättare att delta på mötet. 
 
Ledamöter  Ersättare  
Lennart Karlsson (C) Roy Larsson (C) 
Tony Johansson (MP) Zoran Firis (KD) 
Monica Björndahl (M) Vakant (KIM) 
Reine Dahlman (S) Asbjörn Andersson (S) 
Martin Andersson (SD) Liselott Hassel (SD) 

 
Övriga 
Anna Granlund valhandläggare 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Tony Johansson (MP)  
Val av ersättare för justerare – Monika Björndahl (M)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 26 mars 2021, kl. 13.00 
 
Ärenden                                                                             
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid 

röstmottagningen (SOU 2021:7) 
 

Anna Granlund 
 

2 

2  Anmälan av cirkulär och meddelanden från 
valmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

 13 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-03-18

ÄRrrupe z Dnr VN 202U2

Anmälan av cirkulär och meddelanden från valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden och anvisningar från bland annat valmyndigheten
och Länsstyrelsen i Västra Götalands län anmäls for valnämndens
kännedom:

. Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:L-2
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O Volmyndigheten
Nyhetsbrev för kommuner
Datum Utgåva

2021:lY2021,,01,-28

Valmyndighetens nyhetsb rev 2021 =IY
Det här nyhetsbrevet innehåller:

. Året före valåret århäil

o Valutredningen har presenterat sitt första delbetänkande

o Val till Sametinge t'16 mai 2021

Aret före valåret är här!

2020 har varit ett speciellt år för oss alla och vi vill börja rned att tacka er för det goda
samarbete som vi haft. Nu går vi in i en allt intensivare period, året före valäret med mycket

som ska hända. Från Valmyndighetens sida ser vi fram emot en rad aktiviteter som ska

genomföras, allt från lanseringen av ett nytt valdatas)'stem till uweckling av material" rutiner
och information. Vi vill önska er alla ett gott nytt året-före-valet-år och hoppas att vi kan ses

på den gemensamma konfercnsen för valadministrationen den 21-22 september.

Valutredningen har presenterat sitt första delbetänkande

Valutredningen2020 presenteradeigär,den27 januari, delbetänkandet Förstärkt skydd för
våliarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7). Genom delbetänkanclet föreslås att vissa

lagändringar träder i kraft inför valen 2022. ÖvÅga delar av utredningen ska presenteras den

15 oktober 2021..FränValrnynclighetens sida följer vi uredningen och kommer behandla
eventuella förändringar i utbildningsmaterial och ställningstaganden inför valen.

Som bilaga till detta nyhetsbrev fölier en artikel från utredningens orclfötande, Lena Hjelm-
Sfall6n.

Delbetänkande t och regeringen s pres smeddelande fi nns att läsa här:

rostrn()ttasninr'en /

Val tif l Sametinget 16 maj 2021

Val till Sametinget hålls vart \arde ät, den tredje söndagen i maj. Änsvariga valmyncligheter
är Sametinget, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Valmyndigheten. I(ommunerna har inget
fotmellt ansvar för valarbetet men det kan varabra att känna till att röstkorten, som också är

ett ytterkuvert för brevröstning, och allt mateÅal som behövs föt att rösta skickas omkring
den 16 april till de samer som är upptagna i den slutliga rösdängden. Vallokaler kommer att

r(2)

www.val.se
valadm@val.se

14



@ Volmyndigheten
Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2021-01-27

finnas pä 24 orter i landet, där Sametinget bedömt att flest samer vistas. NIer information,
både på svenska och på samiska finns på val.se och på sametinget.se.

Information om valet som röstningssätt, vallokaler, instrukdonsfi-Lmer, partier och

kandidater finns på val.se.Infotmationen finns på svenska och på S'ra samiska språk.

I samband med att röstkortet distdbueras i mitten på april startar en informationskampanj
Den kommet 

^tt 
gä i uwald media och syftar till att uppmärksamma de röstberättigade på

valet och var man hittar mer information.

Sprid gärna denna information vidare till de i kommunen som arbetar med

minoritetspolitiska fuägot. Det kan särskilt yara intressant för de kommuner som ingår i
fönzltningsområdet för samer, har röstning på sin ort eller i övrigt har mänga samiska

invånare.

IVIed vänliga hdlsningar

L'/alnyndigheten

2Q)
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Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

Det gäller att vara rädd om valens demokratiska legitimitet. Tilliten till valens
förmåga att säkerställa korrekta valresultat är helt avgörande, vilket inte minst
visats i USA denna höst. Kommunerna och de lokala valnämnderna med sina
tusentals röstmottagare är mycket viktiga för att väljarna ska kunna rösta under
välkomnande och trygga former.

Aven om det svenska valsystemet är robust och i stort sett fungerar väl finns
vissa svagheter som bör åtgärdas. 2020 års valutredning har därför fått
regeringens uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet, och
överlämnade ett forsta delbetänkande tilljustitieminister Morgan Johansson den
27 januari i år.

Utredningen började sitt arbete under senvåren 2020 och snabbstartade med
några frågor som det ska vara möjligt att genomfora redan inför 2022 års val.
Förslagen berör i hög grad den lokala valadministrationen och röstmottagarnas
mycket viktiga arbete.

En fråga som många valnämnder brottats med gäller att fler väljare än en
uppehåller sig bakom valskärmen, ofta for att en väljare känner sig osäker men
ibland också for att en familjemedlem eller vän vill ta sig rätten att kontrollera
den de hjälper bakom skärmen. Sådan grupp/familjeröstning är inte tillåten. En
tydligare lagreglering av valhemligheten föreslås, nämligen "att varje väljare ska
vara ensam bakom en valskärm och själv göra i ordning sina röster".

Väljare med funktionshinder eller liknade har dock rätt att få hjälp bakom
valskärmen. Här skärps reglerna så att hjälpen ska ges antingen av en
röstmottagare eller av en annan person i närvaro av en röstmottagare. För en
person som på detta sätt hjälper en väljare införs en tystnadsplikt, vilket redan
gäller for röstmottagarna.

Även om det är ovanligt med oordning i svenska val- och röstningslokaler har
det rapporterats om allt fler incidenter under senare tid och att valsedlar flyttas
om eller tas bort från valsedelställen. Här krävs att röstmotagarena fär större
befogenheter än att som idag bara ge anvisningar till den som stör ordningen
eller att besluta att hela lokalen ska stängas tillfälligt. Vi anser att röstmottagarna
ska ges rätten att tillfälligt kunna avvisa den som stör röstmottagningen. Men att
avlägsna en person från platsen ska inte göras av röstmottagarna, det ska göras
av polis eller ordningsvakt.

Att röstningslokaler ska vara en fredad miljö för valpropaganda är en
självklarhet, men ibland blir det en diskussion om området utanfor. Även om
valnämnder ofta efterfrågan exakta regler om detta anser utredningen att det
inte går att ge. Det måste vara flexibelt utifrån de lokala forutsättningarna och
bli upp till valnämnderna att besluta om. Vi tydliggör dock att förbudet mot
propaganda även ska omfatta ett område utanför ett röstmottagningsställe och
att det är valnämnderna som beslutar om detta. För att underlätta god ordning
är det lämpligast att partiernas valsedelsutdelning äger rum utanför detta

1
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område. Vi forutsätter att samråd om detta sker med partierna lokalt så att
traditionen med valsedelsutdelning utanför vallokalerna kan fortsätta. Att
valsedelsutdelare i god samverkan står utanför vallokalen ser många som en
markering att valrörelsen är över och det som återstår är väljarnas röstning som
fäller avgörandet i vårt demokratiska val.

Reformen med avskärmningar av valsedelställ har bara tillämpats en gång

hittills, vid valet till Europaparlamentet 2019. Utvärderingar visar att väljarna
ansåg att avskärmningarna positivt påverkade skyddet av valhemligheten.
Avskärmningarna kräver samtidigt mer arbete av röstmottagarna, som ska
kontrollera ordningen bland valsedlarna. Detta kommer att bli än mer patagligt i

samband med 2022 ärs allmänna val då antalet valsedlar är mycket större än
vid val till Europaparlamentet. För att underlätta för röstmottagarna att hålla
ordning i valsedelställen föreslår vi att valnämnderna får hela ansvaret för
utläggningen av valsedlar bakom avskärmningarna. Partierna ska därigenom
inte längre lägga ut sina valsedlar med kandidatnamn (s.k.namnvalsedelar),
men ska fortsatt leverera dem till val- och röstningslokalerna.

Utredningen delar kommunernas bedömning om behov av förstärkta
statsbidrag inför 2022 års allmänna val med anledning av reformen med
avskärmningar av valsedlarna. För röstmottagarna föreslås en förstärkt
utbildning med tanke på deras nya uppgifter. Utredningen föreslår att en mer
ingående utvärdering av reformen med avskärmningar av valsedelsställen bör
göras i samband med 2022 års allmänna val. I det sammanhanget kan även
frågan om hur det stora antalet valsedlar ska hanteras i framtiden.

Frågor om val ska helst beslutas i enighet. Jag är därför glad att konstatera
att utredningen, som är sammansatt av representanter från riksdagens samtliga
partier, är enig om de förslag som presenteras i detta delbetänkande.

Lena Hjelm-Wallön
Ordforande i 2O2Oårs valutredning

2
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@ Vohyndigheten
Nyhetsbrev för kommuner
Datum Utgåva

2021:2Y2021,-03-08

Valmyndi g hetens nyhetsbrev 2021 :2V

Det här nyhetsbrevet innehåller:

o Statistik om röstberättigade för arbetet rned valdistrikt och valkretsar

r Elegitimation ersätter certifikat i nya IT-stödet för valadministrationen

Statistik om röstberättigade för arbetet med valdistrikt och valkretsar

Valmyndigheten har tagit fram statistik civer hur mänga som var kommunalt röstberättigade
den 1 mars 2027.Detgcir vi alltid året innan valår och syftet är att ni ska få ett bra undedag
för ert arbete med att se över era valdistrikt och valkretsar.

Antal röstberättigade per valdistrikt ät publicerade på val.se i en excelfil. I valdatasystemets

bibliotek EKL 2018) finns mer detaljerad data, exempelvis vilka valdistrikt som liggcr under
1000 eller civer 2000 röstberättigade. Där finns är.en GIS-data med antal töstberättigade per
fastighet.

E-legitimation ersätter certifakat i nya lT-stödet för valadministrationen

När det nya IT-stödet fcir r.aladministrationen Srald) inföts inför valen2022 kommer
inloggningsförfarandet att ske på ett annat sätt än tidigare. EJegitimation kommer att ersätta

de tidigare certifikaten. Valicl kommer attha stöcl för följande eJegitimationer: BankID,
mobilt BankID, Freja eID*, Telia, AB Svenska pass och e-legitimation för EU-medborgare.

Som bekant använcler mänga personer idag eJegitirnation för sina privata, dig1tala ärenden.

Dessa privata e-legitimationer kan användas även föt Valid. Det är dock upp till varje
kommun att själv bestämma om privata eJegitimationer Fär anrändas eller om särskilda e-

legitimationer för tiänstebruk skall utfirdas och användas.

Ni behöver senast i december 2021ha identifierat och genomfört de åtgärder som krävs för
detta, och attvarje person som ska arbeta i Valid dähar en fungerande eJegitimation. Detta
behövs för att länsstyrelserna ska kunna tilldela behörigheter till kommunernas handldggare

eller behörighetsadministr atörer. Först när behörigheternahar tilldelats kan anr'ändaren
logga in med sin eJegitimation (och utföra de arbetsuppgifter som tillclelade behörigheter
ger stöd för).

www.val.se

1(2)

valadm@val.se
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O Vohyndigheten
Nyhetsbrev för kommuner
Datum

2021-03-08

Anledningen till att vi byter ut certifikaten mot e-legitimaion ät ökade krav på IT-säkerhet.

Detta eftersom det idag finns krafter och aktörer som vill skada föruoendet för våra

demokratiska val, genom attacker av olika slag. Ett säkert IT-syslgrn zir en förutsättning föt
att bibehålla det höga förtroendet för värtvalsystem.

Valmyndigheten kommer att åtetkomma med fullstdndig beskrivning av hur behörigheter
ska tilldelas. )

Vi är medvema om att detta initialt kan komma att medflira visst extraarbete innan allt dr på

plats. Vi hoppas att ni har överseende med detta. Om ni hzr ftägor är ni välkomna att höra
av er till valadm@val.se

Med vänliga hdlsningar

Valrymdrgbetm

2(2)
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