
 Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden 
2022-02-24 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Plats och tid Rottnesalen, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö, kl. 
09:00-11:27 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Mikael Virdelo (M), Ordförande 
Bengt-Göran Sandell (S), 1:e vice ordförande 
Gudrun Holmberg (C) 
Inger Kratz (L) 
Håkan Ferner (S) 

  
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Tajma Sisic (S) 
Lennart Adell Kind (MP) 
Kristian Rappner (V) 

 
Tjänstepersoner 

 
Carina Elmefall, kanslichef 
Fredrik Pettersson, sekreterare 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför 
namnunderskrifter 
 
Sekreterare Fredrik Pettersson 

Ordförande Mikael Virdelo (M) 

Justerare Bengt-Göran Sandell (S) 

Justerade paragrafer §§ 17-30 

Anmärkning Allmänhetens frågestund genomförs i samband 
med sammanträdets öppnande. Ingen från 
allmänheten finns på plats för att ställa frågor. 
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§ 17 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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§ 18 Dnr 294023 
 

Allmänhetens frågestund 

Ingen från allmänheten finns på plats för att ställa frågor. 
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§ 19 Dnr 294097 
 

Information om vallokaler/röstningslokaler 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om inventeringen av vallokaler och 
röstningslokaler. Inventeringen fokuserar på lokaler som är nya med 
anledning av utökningen av valdistrikt, osäkerhet kring utrymme med 
anledning av reglerna om avskärmning av valsedlar samt tillgänglighet. 
 
19 lokaler har hittills inventerats och ytterligare 3 stycken ska inventeras 
den 25 februari. Det finns i nuläget två vallokaler (Åby skola och 
Hovshagaskolan) som kan påverkas av renoveringar under 2022 och 
därför behöver följas ytterligare. 
 
Valnämnden ska senast 15 juni meddela Valmyndigheten vilka 
röstmottagningsställen som ska användas vid valet samt öppettider. 
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§ 20 Dnr 294099 
 

Information om rekrytering av röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om rekrytering av röstmottagare inför årets val. 
Valnämnden ska rekrytera personer till både vallokaler och 
röstningslokaler. I slutet av januari skickades förfrågan ut till tidigare 
röstmottagare om att deltaga även vid årets val. Dessutom har det 
öppnats för nya intresseanmälningar på kommunens valsida 
https://vaxjo.jobbaival.se. Deadline för tidigare röstmottagare att svara 
har satts till 28 februari.  
 
Hittills har 232 personer tackat ja att vara röstmottagare igen vid årets 
val och 172 nya intresseanmälningar har inkommit.    

https://vaxjo.jobbaival.se/
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§ 21 Dnr 294098 
 

Information om valmaterialsbeställningar 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om valmaterialsbeställningar. Valkansliet 
genomförde den 18 mars beställning till Valmyndigheten av det material 
myndigheten förser kommunerna med.  
 
Dessutom informeras om andra planerade inköp av material som 
kommunen själv ansvarar för att anskaffa, exempelvis valsedelställ, 
avskärmningsmaterial och annat kontorsmaterial.    
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§ 22 Dnr 294081 
 

Information/diskussion om förtidsröstningen 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om genomförande av förtidsröstning i Växjö 
kommun inför årets val. Enligt nämndens tidplan ska man besluta om 
röstningslokaler och öppettider i mars. 
 
Valkansliet redogör för möjliga platser och tider för genomförandet, 
baserat i huvudsak på hur det genomfördes under 2018 och 2019 års val, 
men även om möjliga framtida förändringar. 
 
Valnämnden för även en diskussion om möjliga öppettider på de platser 
bibliotek används för förtidsröstning.    
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§ 23 Dnr 294080 
 

Information/diskussion om Särskild röstmottagning 
2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Enligt valnämndens tidplan ska man fatta beslut om hur den särskilda 
röstmottagningen i mars. På dagens sammanträde informerar 
valkansliet om hur den särskilda röstmottagningen genomfördes under 
2018 och 2019 och hur den kan genomföras under 2022. 
 
2019 genomfördes röstmottagning på 17 platser, framför allt på särskilda 
boenden i syfte att möjliggöra för väljare som kan ha svårt att ta sig till 
sin vallokal för att rösta.     
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§ 24 Dnr 2022-00008 
 

Revidering av Bestämmelser för hantering, ordning 
och påfyllning av valsedlar i valsedelställen vid valet 
2022 i Växjö kommun 

Valnämndens beslut 
Valnämnden antar till ärendet bilagt förslag till Bestämmelser för 
hantering, ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen vid valet 
2022 i Växjö kommun. 
 
Beslutet innebär bland annat att valnämnden endast kommer 
distribuera valsedlar till röstmottagningsställen som vi enligt vallagen är 
ålagda att göra.               
 
Bakgrund 
Valnämnden beslutade inför 2018 års val att anta dokumentet om 
bestämmelser för ordning och påfyllning av valsedlar i valsedelställen 
vid valet 2022 i Växjö kommun. 
 
Dokumentet behöver aktualiseras inför 2022 års val. 
 
Dokumentet innehåller detaljerade bestämmelser för hur valsedlar ska 
hanteras på samtliga röstmottagningsställen i Växjö kommun. 
Bestämmelserna baseras på de ramar som anges i vallagen kring krav på 
hantering av valsedlar.  
 
Vallagen lämnar utrymme åt kommunerna att besluta om vissa detaljer, 
exempelvis vilka partiers valsedlar som ska distribueras till 
röstmottagningsställen, samt i vilken ordning valsedlar ska presenteras i 
valsedelställen. 
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till Bestämmelser för hantering, ordning och påfyllning av 
valsedlar i valsedelställen vid valet 2022 i Växjö kommun. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 25 Dnr 2022-00009 
 

Revidering av Uppdragsbeskrivning för 
röstmottagare i Växjö kommun 

Valnämndens beslut 
Valnämnden antar till ärendet bilagt förslag till Uppdragsbeskrivning för 
röstmottagare i Växjö kommun.               
 
Bakgrund 
Dokumentet Uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Växjö kommun 
behöver revideras inför rekrytering av röstmottagare för 2022 års val. I 
dokumentet framgår krav för att vara röstmottagare i Växjö kommun 
samt vad uppdraget innebär. 
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till Uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Växjö kommun. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 26 Dnr 2022-00010 
 

Särskild uppdragsbeskrivning för ordförande i 
vallokal 

Valnämndens beslut 
Valnämnden antar till ärendet bilagt förslag till Särskild 
uppdragsbeskrivning för ordförande i vallokal.               
 
Bakgrund 
Valnämnden beslutade inför 2018 års val att anta dokumentet Checklista 
för ordförande i vallokal. Dokumentet behöver ses över inför 2022 års 
val. 
 
För tydlighet och för att göra sambandet till dokumentet 
Uppdragsbeskrivning för röstmottagare tydligare föreslås utöver mindre 
justeringar även att dokumentet byter namn till Särskild 
uppdragsbeskrivning för ordförande i vallokal.          
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till Särskild uppdragsbeskrivning för ordförande i vallokal. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 27 Dnr 2021-00009 
 

Tidplan för allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valkansliet informerar om hur de olika momenten i nämndens tidplan 
för det allmänna valet 2022 fortgår. 
 
Beslutsunderlag 
-Tidplan för allmänna valet (senast uppdaterad 2022-02-15). 
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§ 28 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.  
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§ 29 Dnr 2022-00001 
 

Meddelanden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Inkomna och/eller upprättade skrivelser och beslut av intresse som 
inkommit eller skickats sedan föregående sammanträde redovisas för 
valnämnden. 
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§ 30 Dnr 292816 
 

Övrigt 

Inga övriga frågor behandlas på sammanträdet. 
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