
PROTOKOLL 
VALNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-05-30 KTS-salen, Drottninggatan 19, klockan 13:15 – 14:15
Beslutande Ordförande Ann-Marie Carlsson (M), vice ordförande Karl-Gunnar Ljungqvist (S), Jessica 

Ljunggren (S), Tommi Lycke (S), Katarina Rosenlund Svensson (S), Bernt Jonasson (S), Torbjörn 
Jonsson (M), Dag Dunås (KD), Anita Johansson (V), Gudrun Lindvall (MP), Mica Vemic (SD).

Beslutande ersättare

Ersättare Britt Lennholm (S), Birger Johansson (S), Brith Severin (S), Håkan Björndahl (S), Inger Hult (L), 
Ami Rooth (MP).

Övriga deltagande Utredare Axel Stenbeck, säkerhetschef Tobias Plantin

Ordförande: Ann-Marie Carlsson (M)

Sekreterare: Axel Stenbeck

Utsedd justerare: Anita Johansson (V)

Underskrifter

Justeringens plats 
och tid

Paragrafer § 12-  § 15

Datum för anslags uppsättande 2022-06-09 Datum för anslags nedtagande 2022-06-29

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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§ 12   

Information om valsäkerhet 
Vid dagens sammanträde informerar säkerhetschef Tobias Plantin om kommunens 
säkerhetsarbete inför och under valet samt samverkan med Polisen.

Under informationen yttrar sig Ann-Marie Carlsson (M), Mica Vemic (SD), Tommi Lycke 
(S), Jessica Ljunggren (S), Gudrun Lindvall (MP) samt säkerhetschef Tobias Plantin och 
utredare Axel Stenbeck.
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§ 13   

Information om pågående arbete med valet 
Valnämndens beslut

1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning på Regionssjukhuset Karsudden ska äga 
rum vid två tillfällen ifall behov föreligger.

2. Valnämnden ska informeras när datum och tider för förtidsröstningen och 
ambulerande förtidsröstning på äldreboenden har fastställts.

Sammanfattning av ärendet
Vid dagens sammanträde informerar utredare Axel Stenbeck om pågående arbete och 
förberedelser inför valet.

 Leverans av valmaterial.

 Avtal med Postnord.

 Genomförda utbildningar för ordförande och vice i vallokal.

 Rekrytering av röstmottagare, ökning av antal röstmottagare i vallokalen från 
tidigare 6 till 7 stycken.

 Planering av utbildning för röstmottagarna inför valet.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på datum och öppettider för förtidsröstningen. 
Tiderna är preliminära och kan komma att ändras för att passa Postnords 
hämtningstider.

 Förtidsröstningen på Kulturhuset Ängeln är öppen under hela 
förtidsröstningsperioden från den 24/8 - 11/9. Måndag-fredag kl. 10:00-17:30, lördag-
söndag kl. 10:00-13:30. Under valdagen är lokalen öppen mellan kl. 08:00-20:00.

 Nyhem, musiksalen 5/9- 9/9, - kl. 15:15/15:30-18:00

 Björkvik, Julita, Valla och Strångsjö 5/9 - 9/9, kl. 14-17:30

 Glindrans skola och Floda Sockenstuga 6/9-8/9, kl. 14-17:30

 Duveholmsgymnasiet 7/9-8/9, kl. 14-17

 Regionsjukhuset Karsudden – institutionsröstning. Datum och tider bestäms senare i 
samråd med Karsudden.

För personer som inte själva kan ta sig till val- eller röstningslokal erbjuder kommunen 
ambulerande förtidsröstning där väljaren får göra i ordning sin röst i hemmet. 
Bokningsbara tider kommer publiceras på kommunens hemsida.

Ambulerande förtidsröstning kommer även arrangeras på kommunens vård- och 
äldreboenden, datum och tider för detta tas fram tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen.
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Förslag och yrkanden
Tommi Lycke (S) yrkar, med instämmande av Ann-Marie Carlsson (M) att 
förtidsröstningen på Regionsjukhuset Karsudden ska äga rum vid två tillfällen ifall behov 
föreligger samt att valnämnden informeras om datum och öppettider för 
förtidsröstningen och ambulerande förtidsröstning på äldreboenden har fastställts.

Beslutsgång
Ordförande finner att valnämnden bifaller Tommi Lyckes (S) yrkande.

Överläggning
Under överläggningarna yttrar sig Ann-Marie Carlsson (M), Tommi Lycke (S), Gudrun 
Lindvall (MP), Karl-Gunnar Ljungqvist (S) Torbjörn Jonsson (M) samt utredare Axel 
Stenbeck.
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§ 14 VN/2022:4  

Revidering av placering av valsedlar 

Valnämndens beslut
1. Valnämndens beslutar att placering av parti- och namnvalsedlar ska ske enligt 

följande:

 Arbetarpartiet Socialdemokraterna

 Centerpartiet

 Feministiskt initiativ

 Kristdemokraterna

 Liberalerna

 Miljöpartiet de gröna

 Moderaterna

 Sverigedemokraterna

 Vård för pengarna

 Vänsterpartiet

 Blanka valsedlar

2. Partivalsedlar för ovanstående partier placeras i valsedelstället längst till vänster.

3. Namnvalsedlar för ovanstående partier placeras i valsedelstället i mitten.

4. Parti- och namnvalsedlar för övriga partier placeras, i bokstavsordning, i 
valsedelstället till höger.

5. Samtliga parti- och namnvalsedlar ska placeras enligt ordning från vänster: riksdag 
(gula valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa).

6. Följande beslut ersätter tidigare beslut fattat den 24 januari 2022 § 6.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade den 24 januari § 6 om placering av valsedlar vid höstens val. I 
februari publicerade Valmyndigheten ett ställningstagande om placering av valsedlar.

Valmyndighetens rekommendation är att parti- och namnvalsedlar placeras i olika 
valsedelställ, vilket skiljer sig åt jämfört med valnämndens tidigare beslut om placering 
där parti- och namnvalsedlar placeras i samma valsedelställ.

Valkansliets bedömning är att Katrineholms kommun bör följa Valmyndighetens 
rekommendation så långt det är möjligt, dock finns det vissa bekymmer med 
Valmyndighetens ställningstagande. 
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Valmyndighetens ställningstagande tar inte hänsyn till att det kan förekomma fler än 12 
partivalsedlar i en vallokal, vilket innebär att vissa partivalsedlar riskerar att tvingas 
placeras på bordet istället för i valsedelstället. Detta går emot principen om likvärdig 
placering.

Förslag på ny placering är att partivalsedlar där kommunen är skyldig att placera ut 
(riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ och Vård för Pengarna) placeras (i 
bokstavsordning) i valsedelstället till höger. Namnvalsedlar placeras på motsvarande rad 
i valsedelstället i mitten. Denna placering är i linje med Valmyndighetens 
rekommendation.

Parti- och namnvalsedlar för övriga partier placeras (i bokstavsordning) i valsedelstället 
till höger. Denna placering avviker från Valmyndighetens rekommendation men bedöms 
som nödvändig för att uppnå en likvärdig placering av valsedlarna. Detta underlättar 
även för röstmottagarna som inte behöver göra för stora förflyttningar i valsedelställen 
ifall det skulle inkomma nya valsedlar under pågående röstning.

Samtliga parti- och valsedlar ska placeras i valdsedelstället enligt Valmyndighetens 
rekommendation, enligt ordning från vänster: riksdag (gula valsedlar), 
kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa).

För att säkerställa att samtliga val- och röstningslokaler följer beslutet om placering av 
valsedlar kommer en bild på placering att bifogas valmaterialet.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen

 Valnämndens beslut 24 januari 2022 § 6

Förslag och yrkanden
Ann-Marie Carlsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med den redaktionella 
ändringen att i beslut nummer 6 ändras från upphävande av § 4 till § 6.

Beslutsgång
Ordförande finner att valnämnden bifaller föreliggande förslag med Ann-Marie 
Carlssons (M) ändringsyrkande.

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Mica Vemic (SD), Ann-Marie Carlsson (M), Gudrun 
Lindvall (MP) samt utredare Axel Stenbeck.

Comfact Signature Referensnummer: 1376486



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Valnämnden 2022-05-30 7 (7)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 15 VN/2022:4  

Valnämndens hantering av namnvalsedlar 
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att inte göra någon förändring av hanteringen av namnvalsedlar.

Reservation
Gudrun Lindvall (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har tidigare beslutat att bistå med distribution av parti- och namnvalsedlar 
till val- och förtidsröstningslokaler. I samband med detta fick 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att ta över ansvaret av 
mottagning av namnvalsedlar direkt från Valmyndigheten.

Valnämndens presidium föreslår att ansvaret för beställning och mottagning av 
namnvalsedlar fortsatt ska vara partiernas ansvar och inte hanteras av valnämnden.

Ärendets handlingar
 Ordförandeförslag

 Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen

Förslag och yrkanden
Tommi Lycke (S) yrkar med instämmande av Karl-Gunnar Ljungqvist (S) och Ann-Marie 
Carlsson (M) bifall till föreliggande förslag.

Gudrun Lindvall (MP) yrkar att leverans av namnvalsedlar ska levereras direkt till 
kommunens mottagning från tryckeriet. 

Beslutsgång
Ordförande finner att två förslag föreligger och ställer dessa mot varandra. Ordförande 
finner att valnämnden bifaller föreliggande förslag.

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gudrun Lindvall (MP), Tommi Lycke (S), Karl-Gunnar 
Ljungqvist (S), Ann-Marie Carlsson (M), Torbjörn Jonsson (M) samt utredare Axel 
Stenbeck.
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: ANN-MARIE CARLSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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NAMN: ANITA JOHANSSON
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