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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 16  
 
Godkännande av dagordningen  
Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen med följande tillägg: 

• Val av justerare läggs till som punkt 2 på dagordningen. 
 
___________ 
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 17     VN 2022/1 
 

Val av justerare  

Beslut 
Valnämnden utser Sophie Aldén Czechowski (C) att justera dagens protokoll jämte 
ordförande.  
 
___________ 
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Valnämnden 2022-04-25 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 18 VN 2022/14  
 

Bemyndigande att kvittera förtidsröster/brevröster vid val 
till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 

Beslut 
Valnämnden bemyndigar Carina Berglund, Elinor Ensegård, Tove Levelind, Helena 
Edenborg, Sandra Berwing, Nadja Furuberget Skog, Tina Forstén-Kärrström, Emma 
Svedin, att på valnämndens vägnar kvittera följande: 
 
– Förtidsröster som lämnats i förtidsröstningslokal i annan kommun och som 
vidarebeordrats till valnämnden av PostNord. 
– Förtidsröster som lämnats till lantbrevbärare i Trosa kommun. 
– Förtidsröster som lämnats vid kommunens förtidsröstningslokaler. 
– Brevröster som vidarebefordras till valnämnden av PostNord. 
___________ 
 
Ärendet  
Förtidsröster och brevröster är värdehandlingar. Det är därför viktigt att 
överlämnandet av dessa till valnämnden sker på ett korrekt sätt. Av det skälet bör 
personer med kunskap om valet bemyndigas att kvittera försändelser/leveranser av 
förtidsröster.  
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-18.  
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§ 19     VN 2022/14 
 
 

Delegation till valnämndens ordförande i brådskande 
ärenden  

Beslut  
Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att besluta i brådskande 
ärenden.  
 
___________ 

 
Ärendet  
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan inväntas 
föreslås delegeras till valnämndens ordförande enligt 6 kap. 39 § kommunallagen.  
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-18. 
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§ 20     VN 2022/15 
 
Förhållningsregler för valsedelsutdelare och propaganda i 
anslutning till röstningslokal och vallokal vid valet 2022 

 
Beslut  
Valnämnden fastställer förhållningsregler för valsedelutdelare och propaganda i 
anslutning till röstlokal och vallokal vid valet 2022.  
___________ 

 
Ärendet 
Enligt 3 § 8 kap. vallagen får det inte förekomma propaganda eller annat som 
syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Det framgår även att det är 
röstmottagarna som ansvarar för ordningen i och i anslutning till 
röstmottagningsstället.  Nedanstående förhållningsregler har tagits fram för att 
tydliggöra vad som gäller i Trosa kommun.  
 
Affischering och annat politiskt kampanjmaterial  
Propaganda får inte förekomma inom 15 meter från röstnings- och vallokaler och i 
vissa fall kan även 15 meter bedömas som för nära. Med propaganda menas 
affischer, klistermärken, valmöten etc. Röstmottagarna kommer att ta ner affischer 
etc. som satts upp inom detta avstånd från val- och röstningslokalen.  
 
Inga röstnings- eller vallokaler får ha partirelaterade affischer uppe på väggarna 
under röstningsperioden.  
 
Partiföreträdare ska stå på rimligt avstånd från röstnings- och vallokaler, för att 
medborgarna ska kunna rösta utan att påverkas av partiernas propaganda.  
 
Ingen medborgare, politiker eller tjänsteperson får ha partisymboler på sig eller 
med sig i röstnings- och vallokalen. Detta för att minska påverkan av valfriheten 
och för att bevara valhemligheten.  
 
Valsedelsutdelning  
Valsedelsutdelarna ska stå utanför röstningslokalerna och vallokalerna, det vill säga 
utomhus och de ska uppehålla sig minst 5 meter från ingången till vallokalen.  
 
Partiernas valsedelsutdelare ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och 
ska inte ha partipolitiska diskussioner utanför entrén. Partierna delar endast ut 
valsedlar till väljarna, inget annat kampanjmaterial. 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-18 
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§ 21     VN 2022/16 
 
Genomföra ändring i röstlängden vid val till riksdag, region- 
och kommunfullmäktige 2022 

 
Beslut  
Valnämnden uppdrar till valnämndens ordförande att vid behov, i enlighet med 
beslut från länsstyrelsen, genomföra ändringar i röstlängderna. 
 
___________ 

 
Ärendet 
Röstlängderna fastställs 30 dagar före valdagen, dvs. den 12 augusti vid valet till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige. Personuppgifterna i röstlängden hämtas 
från Skatteverkets folkbokföringsregister. De personer som anser sig felaktigt 
uteslutna ur röstlängden eller att den innehåller felaktiga uppgifter om dem, ska 
senast 12 dagar innan valet dvs. den 30 augusti begära rättelse av uppgifterna hos 
länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen beslutar om rättelse ska göras eller inte. Länsstyrelsen skickar 
därefter en kopia på beslutet till den/ de kommuner som berörs av ändringen och 
ger dem uppdrag att föra in rättelserna i röstlängden.  
 
I de fall beslut om rättelse fattas efter att röstlängderna tryckts måste kommunen 
föra in ändringen manuellt i det aktuella distriktets röstlängd. 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-18 
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§ 22     VN 2022/17 
 
Genomförande av preliminär sammanräkning 
(onsdagsräkning) i samband med val till riksdag, region- 
och kommunfullmäktige 2022 
Beslut  
1. Valnämnden beslutar att den preliminära sammanräkningen (onsdagsräkningen) 
vid 2022 års val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska hållas onsdagen 
den 14 september kl. 9.00 i sammanträdesrummet i kommunhuset i Trosa. 

2. Valnämnden förordnar Helena Edenborg, Sandra Berwing, Nadja Furuberget 
Skog, Tove Levelind och Tina Forstén-Kärrström, Emma Svedin som röstmottagare 
vid den preliminära sammanräkningen. 

3. Valnämnden beslutar att sammanträdet kungörs i Södermanlands nyheter. 

___________ 
 

Ärendet 
Enligt vallagen 12 kap 1-8 §§, ska valnämnden sammanträda för att granska de 
röster som inte räknas i vallokalerna. Det rör sig i första hand om förtidsröster som 
lämnats i andra kommuner dagarna före valet och brevröster från utlandet.  

I likhet med tidigare val föreslås att fem röstmottagare utses att bistå vid samman-
räkningen.  

Sammanträdet är offentligt och föreslås kungöras i tidningen Södermanlands ny-
heter. 

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-18 
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§ 23     VN 2022/18 
 
Tillhandahållande och placering av valsedlar vid val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 
Beslut  
1. Trosa kommun ska endast ansvara för att tillhandahålla valsedlar som enligt lag 
måste finnas i alla vallokaler och röstmottagningsställen.  
2. Valnämnden tar inte emot valsedlar från partier för central fördelning och/eller 
distribution till röstmottagningsställen.  
3. Partier som har anmält att de deltar i valet kan lämna valsedlar till 
röstmottagarna i vallokaler och röstningslokaler. Röstmottagarna ansvarar för 
ordningen i valsedelställen och lägger ut valsedlarna enligt valnämndens beslut i 
punkten 4. Röstmottagarna ansvarar inte för att meddela partierna om valsedlarna 
tar slut.  
4. Följande ordning gäller för valsedlar i valsedelställ som används i vallokaler och 
röstningslokaler vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022: 

• I anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas mist en lämplig avskärmad 
plats där valsedlar kan läggas ut i valsedelställ. Om en sådan plats inte kan 
anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i 
lokalen.  

• I det vänstra valsedelstället placeras partivalsedlar, det vill säga valsedlar 
med parti- och valbeteckning för de partier som har rätt att få valsedlar 
upptryckta och utlagda av valnämnden. Valsedlarna ska stå i 
bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken partiet har anmält 
deltagande i val. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga 
valsedlar i valsedelstället.  

• I de följande valsedelställen placeras namnvalsedlar för de partier som 
anmält deltagande i valet och som har lämnat valsedlar till röstmottagarna. 
Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning under 
vilket partiet har anmält deltagande i val.  

• För samtliga valsedelställ gäller att valsedlarna för varje val ska ställas i 
varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul) kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå). Valsedlar för varje typ av val ska alltid börja ställas i 
en egen rad.  

___________ 
 

Ärendet 
I alla vallokaler och röstningslokaler ska det finnas valsedlar som läggs ut i eller i 
anslutning till lokalen. Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt på alla 
röstmottagningsställen. Valnämnden ska därför fatta beslut om valsedlarnas 
placering.  
 
 
 
Forts.  
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Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

Forts. § 23 
 
Valsedlar som valnämnden ska lägga ut 
Kommunerna är enligt lag skyldiga att se till att vissa valsedlar finns i alla vallokaler 
och röstmottagningsställen. Det är blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre 
valen för de partier som vid något av de senaste riksdagsvalen fått mer än en 
procent av rösterna i hela landet. Partivalsedlar är valsedlar med partinamn, men 
inga kandidatnamn. Dessa valsedlar levereras från Valmyndigheten till valnämnden.  
 
Vid valen 2022 ska partivalsedlar läggas ut i alla tre valen för följande partier: 
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Feministiskt Initiativ 
Kristdemokraterna 
Liberalerna  
Miljöpartiet de gröna 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 
 
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är 
representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige. För Trosa kommuns 
del innebär det att även partivalsedlar för partiet Vård för pengarna, som är 
representerade i regionfullmäktige, ska läggas ut.  
 
Det är valnämnden och i praktiken röstmottagarna som ansvarar för att dessa 
valsedlar alltid finns på plats.   
 
Valsedlar som partierna själva ansvarar för 
Samtliga partier som har anmält att de deltar i valet har rätt att komma till lokalen 
och lämna sina valsedlar för att då dem utlagda i valsedelstället. Ett parti som inte 
har anmält deltagande vid valet ska nekas att lämna sina valsedlar.  
 
Oftast levererar partierna så kallade namnvalsedlar, det vill säga valsedlar med 
kandidater. Det är partierna som ansvarar för att dessa valsedlar distribueras till 
respektive lokal. Det är sedan valnämnden, genom röstmottagarna som ansvarar 
för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen. Partierna ansvarar för att se till att 
valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.  
 
 
 
 
Forts.  
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Forts. § 23 
 
Valkansliet rekommenderar att valnämnden inte ska ta på sig ansvaret att centralt 
fördela och distribuera dessa valsedlar då det kan vara svårt att upprätthålla lagens 
krav på att alla partier ska behandlas likvärdigt om valnämnden erbjuder 
möjligheten att distribuera valsedlar som partierna ansvarar för. Så sent som på 
valdagen kan det komma krav på att kommunen ska distribuera valsedlar för 
partier som deltar i valet, vilket skulle vara mycket svårt att tillmötesgå.  
Det kommer finnas möjlighet för partierna att lämna valsedlarna en stund innan 
dess att respektive vallokal öppnar. Partierna kommer att få mer information längre 
fram.  
 
Ordningen i valsedelställen   
Valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt på alla röstmottagningsställen. 
Valmyndigheten har tagit fram ett ställningstagande om valsedlarnas ordning i 
valsedelställen. Ställningstagandet är vägledande men inte styrande för 
kommunernas valnämnder. Valkansliets förslag om valsedlarnas placering följer 
valmyndigheternas ställningstagande.  
   
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-25. 
- Ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen, Valmyndigheten,  
VAL -161, 2022-02-18. 
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§ 24     VN 2022/19 
 
Information till kommuninvånarna inför val till riksdag, 
region- och kommunfullmäktige 2022 

Beslut  
Valnämnden uppdrar till valkansliet att planera och genomföra nödvändiga 
informationsinsatser till kommunens invånare inför valet till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige. 
___________ 

 
Ärendet 
Kommunen ska informera väljarna om hur valet kommer att genomföras inom den 
egna kommunen, såsom när lokaler för röstning kommer att vara öppna och var de 
ligger. Kommunernas insatser är ett komplement till Valmyndighetens 
informationsinsatser. 
 
Kommunen kommer att informera kommuninvånare om valet bl.a. genom 
annonsering i lokalpress, information på hemsidan och affischering på offentliga 
platser. Inför årets val kommer särskild vikt att läggas på att informera om de nya 
vallokalerna, valdistrikten och förtidsröstningsställen. Ett utskick kommer att göras 
till samtliga hushåll i kommunen.  
 
Väljarna måste bl.a. få information om var det går att rösta, var man kan 
förtidsrösta, när den preliminära sammanräkningen (onsdagsräkningen) kommer 
att hållas och vem man ska kontakta vid frågor etc. Alla röstberättigade kommer 
att få ett röstkort från Valmyndigheten med information om vallokal och öppettider. 
Röstkorten skickas till alla röstberättigade mellan den 16 och 22 augusti 2022.  
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-18. 
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§ 25     VN 2022/11 

 

Utbildning inför val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

Beslut 
1. Valnämnden beslutar att utbildning för valnämnden och röstmottagare på 
valdagen ska hållas den 16 augusti kl. 18:00 för Trosadistrikten och den 17 augusti 
kl. 18:00 för distrikten i Vagnhärad och Västerljung. 
 
2. Kanslienheten får i uppdrag att genomföra kompletterande utbildning med de 
röstmottagare som ska arbeta på valdagen men som inte har möjlighet att närvara 
vid den ordinarie utbildningen. 
 
3. Kanslienheten får i uppdrag att utbilda röstmottagare vid förtidsröstningen. 
 
Ärendet 
Inför valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska valnämnd och 
röstmottagare gå en utbildning i rutiner för röstmottagning under valdagen. 
Utbildningsmaterialet kommer från valmyndigheten med anpassningar utifrån lokala 
förutsättningar. Kanslienheten kommer att hålla utbildningen tisdag den 16 augusti 
och onsdag den 17 augusti kl. 18:00, utbildningen tar ca 2 timmar.  

Kanslienheten har vid tidigare val genomfört utbildning för de röstmottagare som 
genomför förtidsröstningen samt de röstmottagare som arbetar på valdagen men 
som inte har möjlighet att närvara vid den ordinarie utbildningen. 

 
Ärendets beredning  
– Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-03-18.  
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§ 26 

 

Nästa sammanträde  

Nästa sammanträde med valnämnden är 15 augusti kl. 15.15 samt den 30 augusti 
kl. 16:00. 
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