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§ 31 Dnr 292815 
 

Justering av protokoll 

Valnämndens beslut 
Valnämnden utser Bengt-Göran Sandell (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver 
ordförande. 
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§ 32 Dnr 294023 
 

Allmänhetens frågestund 

Ingen från allmänheten finns på plats för att ställa frågor. 
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§ 33 Dnr 2022-00007 
 

Remiss från kommunstyrelsen av 
Justitiedepartementets remiss av SOU 2021:96 
Säkerhet och tillgänglighet vid val 

Valnämndens beslut 
Valnämnden lämnar denna skrivelse som yttrande till kommunstyrelsen 
avseende Justitiedepartementets remiss av SOU 2021:96 Säkerhet och 
tillgänglighet vid val. 
 
Bakgrund 
Växjö kommun är remissinstans i Justitiedepartementets remiss av SOU 
2021:96 ”Säkerhet och tillgänglighet vid val”. Kommunstyrelsen har bett 
valnämnden yttra sig i ärendet inför beslut. 
 
Remissen är ett slutbetänkande av 2020 års valutredning och del två av 
två i en duett av betänkanden. Del ett benämndes ”Förstärkt skydd för 
väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7)” och lämnade förslag på 
lagändringar inför 2022 års val. Riksdagen fattade i december 2021 
beslut om de förändringar som ska gälla vid årets allmänna val. 
 
I denna del två av utredningens arbete föreslås förändringar som ska 
gälla från och med 2024 års val till Europaparlamentet och påverkar 
därmed inte 2022 års val. 
 
Slutbetänkandet föreslår förändringar på följande områden: 
 
• Nationell samordning av säkerhetsfrågor inom valadministrationen. 
• Ökade krav på tillgänglighet. 
• Åtgärder för att underlätta för utlandssvenskar att rösta i riksdagsvalet. 
• Införande av digitala röstkort för de väljare som har elektronisk 
brevlåda. 
• Formella möjligheter att använda adresskort som komplement till 
röstkort vid förtidsröstning. 
• Budröstning via lantbrevbärare tas bort. 
• Utökade möjligheter att anlita ambulerande röstmottagare för fler 
kategorier väljare. (ex. polisarrest, annan vårdinrättning). 
• Tydliggörande om vilka uppgifter den som överklagar valet måste 
lämna till Valprövningsnämnden. 
• Krav på kommunerna att rapportera incidenter avseende 
valgenomförandet till Valmyndigheten. 
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• Krav på kommunerna att ta emot och underlätta för ackrediterade 
valobservatörer.    
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-02-28 där det 
sammanfattningsvis framgår att förvaltningen i huvudsak är positiva till 
de förslag som läggs fram i slutbetänkandet. Utredningens förslag till 
ändringar i Vallagen täcks till stor del med ökade statsbidrag. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 34 Dnr 2022-00006 
 

Ordinarie förtidsröstning vid allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar om följande röstningslokaler och öppettider för 
den ordinarie förtidsröstningen vid allmänna valet 2022: 
 
Stadsbiblioteket 
 
24 augusti till 11 september: 
 
Måndagar kl. 09.00-20.00 
Tisdagar kl. 09.00-20.00 
Onsdagar kl. 09.00-20.00 
Torsdagar kl. 09.00-20.00 
Fredagar kl. 09.00-18.00 
Lördagar kl. 10.00-16.00 
Söndagar kl. 12.00-16.00 
 
Söndag 11 september kl. 0800-20.00 
 
Beslutet innebär 39 timmar fler öppet än vid valet 2018. 
 
 
Växjö kommunhus 
 
24 augusti till 9 september: 
 
Måndagar kl. 10.00-18.00 
Tisdagar kl. 10.00-18.00 
Onsdagar kl. 10.00-18.00 
Torsdagar kl. 10.00-18.00 
Fredagar kl. 10.00-18.00 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Söndag 11 september STÄNGT 
 
Beslutet innebär 12 timmar färre öppet än vid valet 2018. 
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Videum Science Park, Teleborg 
 
24 augusti till 4 september: 
 
Måndagar kl. 16-18 
Tisdagar kl. 16-18 
Onsdagar kl. 16-18 
Torsdagar kl. 16-18 
Fredagar kl. 16-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
5 september till 9 september: 
 
Måndagar kl. 13-18 
Tisdagar kl. 13-18 
Onsdagar kl. 13-18 
Torsdagar kl. 13-18 
Fredagar kl. 13-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
 
 
Hovshaga bibliotek 
 
24 augusti till 8 september: 
 
Måndagar kl. 09.00-13.00 
Tisdagar kl. 13.00-19.00 
Onsdagar kl. 09.00-13.00 
Torsdagar kl. 13.00-19.00 
Fredagar STÄNGT 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
 
 
Birkagården, Öster 
 
24 augusti till 4 september: 
 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   9 (27) 

 

Måndagar kl. 16-18 
Tisdagar kl. 16-18 
Onsdagar kl. 16-18 
Torsdagar kl. 16-18 
Fredagar kl. 16-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
5 september till 9 september: 
 
Måndagar kl. 13-18 
Tisdagar kl. 13-18 
Onsdagar kl. 13-18 
Torsdagar kl. 13-18 
Fredagar kl. 13-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
 
 
Tallgården, Araby 
 
24 augusti till 4 september: 
 
Måndagar kl. 16-18 
Tisdagar kl. 16-18 
Onsdagar kl. 16-18 
Torsdagar kl. 16-18 
Fredagar kl. 16-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
5 september till 9 september: 
 
Måndagar kl. 13-18 
Tisdagar kl. 13-18 
Onsdagar kl. 13-18 
Torsdagar kl. 13-18 
Fredagar kl. 13-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
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Församlingshemmet, Öjaby 
 
24 augusti till 4 september: 
 
Måndagar kl. 16-18 
Tisdagar kl. 16-18 
Onsdagar kl. 16-18 
Torsdagar kl. 16-18 
Fredagar kl. 16-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
5 september till 9 september: 
 
Måndagar kl. 13-18 
Tisdagar kl. 13-18 
Onsdagar kl. 13-18 
Torsdagar kl. 13-18 
Fredagar kl. 13-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
 
 
Lammhults bibliotek 
 
24 augusti till 8 september: 
 
Måndagar kl. 13.00-19.00 
Tisdagar kl. 09.00-12.00 
Onsdagar kl. 13.00-19.00 
Torsdagar kl. 09.00-12.00 
Fredagar STÄNGT 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär 5 timmar färre öppet än vid valet 2018. 
 
 
Sörgården, Rottne 
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24 augusti till 4 september: 
 
Måndagar kl. 16-18 
Tisdagar kl. 16-18 
Onsdagar kl. 16-18 
Torsdagar kl. 16-18 
Fredagar kl. 16-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
5 september till 9 september: 
 
Måndagar kl. 13-18 
Tisdagar kl. 13-18 
Onsdagar kl. 13-18 
Torsdagar kl. 13-18 
Fredagar kl. 13-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
 
 
Näckrosen, B-salen, Ingelstad 
 
24 augusti till 4 september: 
 
Måndagar kl. 16-18 
Tisdagar kl. 16-18 
Onsdagar kl. 16-18 
Torsdagar kl. 16-18 
Fredagar kl. 16-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
5 september till 9 september: 
 
Måndagar kl. 13-18 
Tisdagar kl. 13-18 
Onsdagar kl. 13-18 
Torsdagar kl. 13-18 
Fredagar kl. 13-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
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Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
 
 
Sjöliden, Braås 
 
24 augusti till 4 september: 
 
Måndagar kl. 16-18 
Tisdagar kl. 16-18 
Onsdagar kl. 16-18 
Torsdagar kl. 16-18 
Fredagar kl. 16-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
5 september till 9 september: 
 
Måndagar kl. 13-18 
Tisdagar kl. 13-18 
Onsdagar kl. 13-18 
Torsdagar kl. 13-18 
Fredagar kl. 13-18 
Lördagar STÄNGT 
Söndagar STÄNGT 
 
Beslutet innebär samma antal timmar öppet som vid valet 2018. 
 
Reservation 
Bengt-Göran Sandell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 
 
Kristian Rappner (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna 
yrkandet. 
 
Bakgrund 
Vallagen föreskriver att landets kommuner vid allmänna val ska anordna 
förtidsröstning med start 18 dagar före valdagen. I lagen framgår att 
 
"Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara 
öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en 
röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som röstmottagning får 
ske i röstningslokaler som kommunen har anordnat. 
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På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för 
röstmottagning under den tid som enligt 21 § första stycket gäller för 
röstning i en vallokal." (4 kap. 24 §). 
 
Ovan är ett minimikrav. Det är upp till valnämnden att besluta om 
omfattningen av förtidsröstningen med utgångspunkt i att väljarna ska 
ha goda möjligheter att rösta. 
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterat 2022-03-01 där följande 
sammanfattning framgår: Valkansliets förslag är att valnämnden 
anordnar förtidsröstning på samma platser som vid EP-valet 2019 med 
skillnaden att röstningslokalen på Smålands museum flyttas till det nya 
kommunhuset på Norra Järnvägsgatan 7 i Växjö.  
 
I övrigt redogörs i skrivelsen för förslag till öppettider, olika alternativ 
gällande öppettider samt förväntade kostnader. 
 
-Statistik förtidsröstning 2018 och 2019. 
 
Yrkanden 
Bengt-Göran Sandell (S) med instämmande av Kristian Rappner (V): 
 
Bifall till förslag till i kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-01 med 
följande ändringar: 
 

• Röstningslokalen på Lammhults bibliotek ska ha öppettider enligt 
följande: 

 
Måndagar kl. 13.00-19.00  
Tisdagar kl. 09.00-12.00  
Onsdagar kl. 13.00-19.00  
Torsdagar kl. 09.00-12.00  
Fredagar kl. 16.00-18.00 (24 aug till 4 sept), kl. 13.00-18.00 (5 sept 
till 9 september)  
Lördagar STÄNGT  
Söndagar STÄNGT 
 

• Röstningslokalen på Hovshaga bibliotek bibliotek ska ha 
öppettider enligt följande: 

 
Måndagar kl. 09.00-13.00  
Tisdagar kl. 13.00-19.00  
Onsdagar kl. 09.00-13.00  
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Torsdagar kl. 13.00-19.00  
Fredagar kl. 16.00-18.00 (24 aug till 4 sept), kl. 13.00-18.00 (5 sept 
till 9 september)  
Lördagar STÄNGT  
Söndagar STÄNGT 
 

• Röstningslokalen i Växjö kommunhus ska ha öppettider enligt 
följande: 

 
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00  
Lördagar kl. 10.00-14.00  
Söndagar STÄNGT 

 
Ordförande Mikael Virdelo (M): Bifall till förslag till beslut i 
kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-01. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Mikael Virdelo (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas 
och konstaterar att valnämnden beslutar enligt det egna yrkandet. 
 
Omröstning begärs. 
 
Valnämnden godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på Mikael Virdelos yrkande. 
Nej för att rösta på Bengt-Göran Sandells yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Valnämndens beslutar enligt Mikael Virdelos yrkande med 3 röster mot 
2 röster för Bengt-Göran Sandells yrkande. Se omröstningsbilaga 1. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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Omröstningsbilaga 1 
 
Ledamot  Tjänstgörande 

ersättare 
Ja Nej Avstår 

Bengt-Göran 
Sandell (S) 

   Nej  

Hannington 
Lubwama (M) 

  Ja   

Gudrun 
Holmberg (C) 

  Ja   

Håkan Ferner 
(S) 

 Kristian Rappner 
(V) 

 Nej  

Ordförande 
Mikael 
Virdelo (M) 

  Ja   

Totalt   3 2  
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§ 35 Dnr 2022-00011 
 

Särskild röstmottagning vid allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att genomföra särskild röstmottagning på 
följande platser vid valet 2022: 
 
Attendo Vintervägen,  
Solgården, Gemla,  
Kinnevaldsgården, Vederslöv,  
Attendo Vikaholm,  
Hov Västregård, Kungsvägen,  
Vuxenpsykiatriska kliniken. Sigfridsområdet,  
Lammengatan, Lammhult,  
Evelid,  
Östregården, Öster,  
Kvarngården, Ingelstad,  
Humana, Södra Järnvägsgatan,  
Söders hemvård, Trädgårdsgatan,  
Toftagården, Sandsbro,  
Dalbo servicehus, Sommarvägen,  
Bågen, Smedsvängen Teleborg,  
Attendo Åbovägen Högstorp,  
Hagalund, Hovshaga (endast om vallokal för Hovshaga centrum flyttas 
till Hovshagaskolan) 
 
2. På följande platser anordnas inte särskild röstmottagning p.g.a. att 
lokalen används som vallokal på valdagen eller som ordinarie 
röstningslokal under förtidsröstningen:  
 
Norrelid (vallokal), 
Borgmästaren (vallokal), 
Sörgården, Rottne (förtidsröstning), 
Birkagården, Öster (förtidsröstning), 
Sjöliden, Braås (förtidsröstning) 
 
3. På Öjaby hemvård anordnas inte särskild röstmottagning eftersom 
lokalen inte längre finns tillgänglig för ändamålet, utan ersätts främst 
med ambulerande röstmottagare. 
 
4. På Häktet i Växjö anordnas ingen särskild röstmottagning. I stället 
hänvisas intagna till budröstning med hjälp av personalen som 
valkansliet hjälper Kriminalvården att ordna med.  
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5. På Rättspsykiatriska regionkliniken anordnas antingen särskild 
röstmottagning eller hänvisas patienter till budröstning med hjälp av 
personalen som valkansliet hjälper kliniken att ordna med. Valnämnden 
uppdrar till valkansliet att använda det alternativ som kliniken föredrar. 
 
6. Valnämnden bemyndigar valkansliet att besluta om när under 
förtidsröstningsperioden institutionerna ska besökas, hur lång tid som 
röstmottagningen ska pågå på respektive plats samt vilken bemanning 
som ska användas. 
 
Bakgrund 
I syfte att ge väljare som på grund av sjukdom, ålder eller 
funktionsnedsättning kan ha svårt att ta sig till sin vallokal eller annan 
röstningslokal goda möjligheter att rösta, har valnämnden vid tidigare 
val anordnat särskild röstmottagning på ett antal platser i kommunen. 
 
Utöver särskild röstmottagning kan väljare som inte har möjlighet att 
rösta vid den särskilda röstmottagningen även möjlighet att anlita 
ambulerande röstmottagare från kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-03 där följande bland 
annat följande framgår: 
 
En del kommuner väljer att inte anordna särskild röstmottagning längre 
utan hänvisar helt till ambulerande röstmottagare. Växjö kommun 
mottog 326 röster vid särskild röstmottagning vid valet 2018.  
Det är vår bedömning att om man endast erbjuder ambulerande 
röstmottagare kommer valdeltagandet i målgruppen att minska. Vi 
bedömer även att det kommer öka trycket på den ambulerande 
röstmottagningen och att man i många fall kommer behöva besöka 
samma ställe flera gånger. Belastningen för vårdpersonalen kan också 
öka om de behöver hjälpa flera omsorgstagare att kontakta ambulerande 
röstmottagare.  
 
Sammanfattningsvis anser valkansliet att det är bättre både för väljarna 
och oss själva att planera in särskild röstmottagning på bestämda platser 
och tider. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 36 Dnr 2022-00012 
 

Information/diskussion om ambulerande 
röstmottagare vid allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om erfarenheter av ambulerande röstmottagare 
från de två tidigare valen 2018 och 2019, samt om planeringen inför årets 
val. Valnämnden ska enligt sin tidplan fatta beslut om den ambulerande 
röstmottagningen i april. 
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§ 37 Dnr 294128 
 

Information om extra röstningslokaler på valdagen 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om erfarenheter av extra röstningslokaler på 
valdagen vid tidigare val. Syftet med extra röstningslokaler är att ge 
väljare på landsbygden som har relativt långt till ordinarie vallokal bättre 
möjligheter att rösta. Utöver det har valnämnden vid tidigare val även 
haft en extra röstningslokal på lasarettet i Växjö på valdagen. 
 
Valnämnden ska enligt sin tidplan fatta beslut om extra röstningslokaler 
i april. 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 
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§ 38 Dnr 294097 
 

Information om vallokaler/röstningslokaler 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om inventering av vallokaler och röstningslokaler 
som genomförts under de senaste månaderna. Planerad inventering är 
nu färdig. Inventeringen har utöver generell fokus på tillgänglighet haft 
fokus på möjligheten att möblera vallokalen på ett bra sätt med hänsyn 
till nya reglerna om att valsedlar ska kunna väljas utan insyn. 
 
Valnämnden förväntas kunna fatta beslut om vallokaler vid sitt 
sammanträde i april.    



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 
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§ 39 Dnr 294099 
 

Information om rekrytering av röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om den pågående rekryteringen av 
röstmottagare till vallokaler och röstningslokaler inför höstens val.   



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 
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§ 40 Dnr 2022-00013 
 

Information om ersättning till röstmottagare med 
flera vid 2022 års allmänna val samt vid eventuellt 
extra val under mandatperioden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om ersättning till röstmottagare vid höstens val. 
Valkansliet arbetar med att ta fram ett underlag för valnämndens beslut 
till sammanträdet i april eller maj.    



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 
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§ 41 Dnr 294131 
 

Information om mobil röstningslokal 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om mobil röstningslokal. Kansliet har varit i 
kontakt med Ulricehamns kommun som har erfarenhet av sådan 
röstmottagning. Enligt kommunen används en flakbil för transporter av  
bl.a. två stycken tält som används under röstmottagningen. Kommunen 
har endast ordinarie röstningslokal i huvudorten och använder sedan 
mobil röstningslokal på övriga orter. Ulricehamns kommun ska fortsätta 
med detta tillvägagångssätt vid höstens val. 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 
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§ 42 Dnr 294129 
 

Uppföljning av länsstyrelsens utbildning för 
valnämnden 

Valnämnden och valkansliet diskuterar länsstyrelsens utbildning som 
genomfördes på Konerthuset i Växjö den 17 mars. 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 
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§ 43 Dnr 2021-00009 
 

Tidplan för allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valnämnden går igenom tidplanen för allmänna valet 2022.    
 
Beslutsunderlag 
-Tidplan för allmänna valet (senast uppdaterad 2022-03-15). 



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 
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§ 44 Dnr 2022-00002 
 

Valmyndighetens nyhetsbrev 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valmyndigheten sänder nyhetsbrev till landets valnämnder med viktig 
information om genomförande av val.  
 
De nyhetsbrev som inkommit sedan föregående sammanträde redovisas 
för valnämnden.  



 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-03-24 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   27 (27) 

 

§ 45 Dnr 292816 
 

Övrigt 

Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet. 
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