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Valnämnden

Plats och tid

Göteverummet, Stadshuset klockan 14:00–14:41

Beslutande

Anders Winlöf (M), Ordförande
Lisbeth Ek (S), 1:e vice ordförande
Fredy Neüman (S)
Kovan Akrawi (S)
Ingvor Arnoldsson (S), tjänstg. ers.
Katrin Hovskär (KD)
Christopher Münch (SD)

Ersättare

Susanne Carlsson (SD)

Övriga närvarande

Linda Karelid, kanslichef och valsamordnare
Sara Cronholm, kommunjurist

Justerare

Lisbeth Ek (S)

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför signaturer

Sekreterare

Sara Cronholm

Ordförande

Anders Winlöf

Justerare

Lisbeth Ek

Paragrafer

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-20

Justeringsdatum

2022-05-04

Anslaget är uppsatt

2022-05-06–2022-05-27

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Digitalt genom anslag
Sebastian Helin
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Valnämnden

§ 14

Dnr 2022/00017

Vallokaler på valdagen vid allmänna val år 2022
Valnämndens beslut
1 Valnämnden fastställer vallokaler vid allmänna val på valdagen den 11
september 2022 enligt nedan.
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2 Valnämnden delegerar till ordföranden att göra justeringar av fastställda
lokaler om behov uppstår.
Valdistrikt

Vallokal

Centrum

Vindängens skola (entrén)

Kyrkerör

Stadshushallen

Dotorp-Tåstorp

Dotorpsskolan (idrottshallen)

Bestorp-Mösseberg

Mössebergsskolan (matsalen)

Fredriksberg

Ållebergsgymnasiet (foajén)

Ranten-Grönelund

Centralskolan (matsalen)

Vilhemsberg-Åttagård

Ållebergsgymnasiet (foajén före matsalen)

Södra Bestorp-Nedre Mösseberg

Ranliden

Bergsliden

Lärcenter

Vilske

Kommunalhuset i Floby (nedervåningen)

Floby

Kommunalhuset i Floby (2:a våningen)

Odensberg

Odensbergsskolan

Åsarp-Kättilstorp

Ekebergahallen i Åsarp (idrottshallen)

Kinnarp-Slutarp

Kinnarpshallen (idrottshallen)

Vartofta

Varofta skola (idrottshallen)

Stenstorpsbygden

Gustaf Dalénskolan (idrottshallen)

Stenstorp

Äldreboendet Gamla Björktuna
(samlingssalen)

Gudhem-Broddetorp

Gudhems skola

Bakgrund
Enligt 4 kap. 20 och 22 §§ vallagen (2005:837) angående vallokaler och
röstningslokaler ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som
kan användas som röstmottagningsställen och som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Vidare framgår av samma bestämmelser att en vallokal respektive
röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för
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ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska
inte ha anknytning till viss politisk sammanslutning. Lokalen bör inte ha en
sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till visst företag
som kan påverka väljaren i samband med röstning.
Sådana röstmottagningsställen bör väljas som underlättar röstning för alla
väljare. När lokaler utses ska god tillgänglighet för väljarna därför väga
tyngre än en i övrigt bättre lämpad lokal, även om den har anknytning till ett
företag, en religiös sammanslutning eller dylikt. En lokal med politisk
anknytning som kan uppfattas som icke värdeneutral ska däremot inte
användas. Det får heller aldrig förekomma propaganda eller annat som syftar
till att påverka eller hindra väljarna i deras val på röstmottagningsställe eller
i utrymme intill detta.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag på vallokaler vid val till
allmänna valen 2022. Samtliga lokaler har gåtts igenom utifrån
tillgänglighetsaspekter samt krav på värdeneutralitet. Förslaget innebär att
kommunens egna lokaler utnyttjas i den mån det går.
Finansiering
Inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Paragrafen skickas till
Kommunikationsavdelningen
Anna-Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker
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Dnr 2022/00018

Röstningslokaler i förtidsröstningen vid allmänna val år
2022
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Valnämndens beslut
1 Valnämnden fastställer röstningslokaler för förtidsröstningen vid
allmänna val enligt nedan.
2 Valnämnden delegerar till ordföranden att göra justeringar av fastställda
lokaler om behov uppstår.
Röstningslokaler
Odenhallen
Kommunalhuset i Floby, nedervåningen
Alvershus, Åsarp
Kinnarps bibliotek, Kinnarpsskolan
Vartofta bibliotek
Äldreboendet Gamla Björktuna, Stenstorp
Gudhems församlingshem
Bakgrund
Enligt 4 kap. 20 och 22 §§ vallagen (2005:837) angående vallokaler och
röstningslokaler ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som
kan användas som röstmottagningsställen och som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.
Vidare framgår av samma bestämmelser att en vallokal respektive
röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska
inte ha anknytning till viss politisk sammanslutning. Lokalen bör inte ha en
sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till visst företag
som kan påverka väljaren i samband med röstning.
Sådana röstmottagningsställen bör väljas som underlättar röstning för alla
väljare. När lokaler utses ska god tillgänglighet för väljarna därför väga
tyngre än en i övrigt bättre lämpad lokal, även om den har anknytning till ett
företag, en religiös sammanslutning eller dylikt. En lokal med politisk
anknytning som kan uppfattas som icke värdeneutral ska däremot inte
användas. Det får heller aldrig förekomma propaganda eller annat som syftar
till att påverka eller hindra väljarna i deras val på röstmottagningsställe eller
i utrymme intill detta.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag på röstningslokaler vid
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allmänna val 2022. Samtliga lokaler har gåtts igenom utifrån
tillgänglighetsaspekter samt krav på värdeneutralitet. Förslaget innebär att
kommunens egna lokaler utnyttjas i den mån det går.
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Församlingshemmet i Gudhem har en religiös anknytning, men föreslås ändå
användas som lokal för förtidsröstning. Motiveringen är att allmänhetens
tillgång i detta fall väger tyngre. Gudhems skola som används som lokal på
valdagen kan inte användas under förtidsröstningen då verksamhet pågår i
lokalen. Någon annan lämplig lokal bedöms inte finnas inom närområdet.
För det fall kriteriet värdeneutralitet tvingas stå tillbaka för att andra kriterier
väger tyngre rekommenderas att religiösa symboler avlägsnas från
röstmottagningsstället för att öka dess värdeneutralitet. Detta bör enligt
Valmyndigheten ske om det kan genomföras utan att göra åverkan på
lokalen och utan att arbetsinsatsen blir orimligt omfattande.
Finansiering
Inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1 Valnämnden fastställer röstningslokaler för förtidsröstningen vid
allmänna val enligt nedan.
2 Valnämnden delegerar till ordföranden att göra justeringar av fastställda
lokaler om behov uppstår.
Röstningslokaler
Prel: f.d. Swedbanks lokaler i centrum / Odenhallen
Kommunalhuset i Floby, nedervåningen
Åsarps bibliotek, Alvershus
Kinnarps bibliotek, Kinnarpsskolan
Vartofta bibliotek
Äldreboendet Gamla Björktuna, Stenstorp
Gudhems församlingshem
Yrkanden
Anders Winlöf (M) yrkar att lokalen ”Åsarps bibliotek, Alvershus” ska
benämnas ”Alvershus, Åsarp”.
Anders Winlöf (M) yrkar att före detta Swedbanks lokaler i centrum ska
användas som röstningslokal för förtidsröstningen vid allmänna val.
Kovan Akrawi (S) yrkar att Odenhallen ska användas som röstningslokal för
förtidsröstningen vid allmänna val.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anders Winlöfs (M) yrkande respektive
Kovan Akrawis (S) yrkande och finner att valnämnden beslutar i enlighet
med Kovan Akrawis (S) yrkande.
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Paragrafen skickas till
Kommunikationsavdelningen
Anna-Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker
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Valnämndens beslut
1 Valnämnden beslutar att samtliga vallokaler håller öppet valdagen 11
september 2022 kl. 08.00-20.00.
Bakgrund
Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan kl. 08.00-20.00.
Valnämnden får i undantagsfall begränsa tiderna om väljarna i ett valdistrikt
ändå bedöms få tillräckligt goda möjligheter att rösta.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga vallokaler håller öppet
valdagen 11 september 2022 kl. 08.00-20.00.
Finansiering
Inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Paragrafen skickas till
Kommunikationsavdelningen
Anna-Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker
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Öppettider i röstningslokaler vid allmänna val år 2022
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Valnämndens beslut
1 Valnämnden beslutar att följande öppettider gäller i röstningslokaler för
förtidsröstningen vid de allmänna valen under tiden 24 augusti – 10
september 2022.
2 Valnämnden delegerar till ordföranden att göra justeringar av fastställda
öppettider om behov uppstår.
Odenhallen
24-25 augusti

onsdag-torsdag

kl. 13-19

26 augusti-28 augusti

fredag-söndag

kl. 10-14

29 augusti-1 september

måndag-torsdag

kl. 13-19

2 september-4 september fredag-söndag

kl. 10-14

5 september-8 september måndag-torsdag

kl. 10-19

9 september-10 september fredag-lördag

kl. 10-14

Kommunalhuset i Floby, nedervåningen
Måndag 29 augusti - fredag 2 september kl. 15-18
Vartofta bibliotek
Måndag 29 augusti - fredag 2 september kl. 15-18
Gudhems församlingshem
Måndag 29 augusti - fredag 2 september kl. 15-18
Kinnarps bibliotek, Kinnarpsskolan
Måndag 5 september – fredag 9 september kl. 15-18
Alvershus, Åsarp
Måndag 5 september – fredag 9 september kl. 15-18
Äldreboendet Gamla Björktuna, Stenstorp
Måndag 5 september – fredag 9 september kl. 15-18
Bakgrund
Under hela perioden med förtidsröstning ska det finnas minst en
röstningslokal öppen varje dag. Det behöver inte vara samma lokal alla
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dagar. Valnämnden beslutar om vilka tider och på vilka platser som
förtidsröstning kan ske.
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På Valmyndighetens webbplats kommer det att finnas information om
röstningslokalens belägenhet, utifrån det som valnämnden registrerat i
valdatasystemet Valid, samt öppettider. Valnämnden bestämmer lokalt om
hur öppettiderna under förtidsröstningen utöver det ska förmedlas till
väljarna. Öppettider för röstningslokaler finns inte med på röstkortet.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på öppettider i
förtidsröstningen. Eftersom en större andel av väljarna förväntas förtidsrösta
har öppettiderna i centrala Falköping utökats jämfört med föregående val.
Röstningslokalen i centrala Falköping är också den lokal som tar emot en
övervägande del av förtidsrösterna.
Finansiering
Inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Paragrafen skickas till
Kommunikationsavdelningen
Anna-Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker
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§ 18

Dnr 2022/00021

Ambulerande röstmottagares tillgänglighet vid
allmänna val år 2022
Valnämndens beslut
1 Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagare är tillgängliga under
följande tider.
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24–26 augusti onsdag–fredag kl. 10–14
27 augusti lördag kl. 10–13
29 augusti –2 september måndag–fredag kl. 10–14
3 september lördag kl. 10–13
5–9 september måndag–fredag kl. 10–14
10 september lördag kl. 10–13
11 september söndag kl. 10–18
2 Valnämnden delegerar till ordföranden att göra justeringar av fastställda
tider om behov uppstår.
Bakgrund
Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på grund av
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något
röstmottagningsställe. Väljaren kan lämna sin röst i bostaden eller där hen
befinner sig. Ambulerande röstmottagning är möjligt under samma tid som
förtidsröstning, från och med 18 dagar före valdagen och fram till och med
valdagen. Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen och
samma regler gäller angående hjälp och tystnadsplikt för röstmottagare.
Valnämnden bestämmer själv ambitionsnivån, gällande till exempel vilka
tider som ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga, och om det ska
finnas tillgång till ambulerande röstmottagare även lördagar och söndagar.
Det är dock viktigt att valnämnden tillhandahåller denna form av
förtidsröstning under hela perioden och även på valdagen.
Valmyndigheten rekommenderar valnämnden att efter sina förutsättningar
fatta beslut om ett sista klockslag för ambulerande röstmottagning i
kommunen. Valnämnden avgör när det är för sent att begära hjälp på
valdagen utifrån de lokala förutsättningar som finns, till exempel geografiska
avstånd och övriga resurser. Att sätta ett generellt sista klockslag för hela
landet är inte möjligt och riskerar att påverka väljarnas möjlighet att rösta
negativt.
Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

11 (18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-20

Valnämnden

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på tider för
ambulerande röstmottagares tillgänglighet.
Finansiering
Inom befintlig ram.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Paragrafen skickas till
Kommunikationsavdelningen
Anna-Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker
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Dnr 2022/00022

Utlämning av valmaterial vid allmänna val år 2022
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Valnämndens beslut
1 Valsamordnare Linda Karelid får i uppdrag att besluta om utlämning av
valmaterial och röstlängder till valdistrikten vid allmänna val 2022.
Bakgrund
Valmaterial och röstlängder hämtas av valdistriktets ordförande eller dennes
ersättare eller, vid förfall för någon av dessa, av annan röstmottagare i
valdistriktet. Ordföranden eller ersättaren ska förvara materialet och
röstlängden på ett fullt betryggande sätt under tiden fram till valdagen,
antingen i bostaden eller i annat säkert låst utrymme. I den PM med
information som tas fram till ordföranden i varje distrikt framgår
instruktioner för hur utlämning av valmaterial går till.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valsamordnare Linda Karelid får
i uppdrag att besluta om utlämning av valmaterial och röstlängder till
valdistrikten vid allmänna val 2022.
Finansiering
Inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Paragrafen skickas till
Linda Karelid, valsamordnare
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Dnr 2022/00023

Utläggning av valsedlar vid allmänna val år 2022
Valnämndens beslut
1 Valnämnden beslutar att valsedlar ska placeras i valsedelsställ.
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2 Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning enligt
Valmyndighetens rekommendation.
Bakgrund
Valsedlar ska finnas på alla röstmottagningsställen. Dessa ska läggas ut i
anslutning till lokalen. Går det inte att ordna en plats i anslutning till lokalen,
får de läggas ut inne i lokalen.
Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det
endast valnämnden som lägger ut valsedlarna på den avskärmade plats som
anordnats för utläggning av valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är.
Det har också förtydligats att väljaren ska ta sina valsedlar i enskildhet och
att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. Det ska också vara lätt
för röstmottagarna att ha överblick och hålla ordning bland valsedlarna. För
att underlätta för väljarna och röstmottagarna rekommenderar
Valmyndigheten därför att valsedlarna placeras i valsedelställ.
Det finns tre olika sorters valsedlar: partivalsedlar, namnvalsedlar, samt
valsedlar med enbart valbeteckning, så kallade blanka valsedlar.
Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar
utlagda. Ett parti som inte anmält till Valmyndigheten att det deltar i något
val ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar.
Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen och
Valmyndigheten publicerar kontinuerligt en uppdaterad lista över deltagande
partier på sin webbplats.
Valmyndigheten har i ett ställningstagande lämnat följande rekommendation
om valsedlarnas ordning i valsedelställen. I ställningstagande förutsätts att
valnämnden använder valsedelställ med tre lodräta rader med tolv fack i
varje rad.
Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige gäller följande.
Partivalsedlar, dvs. valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de
partier som har rätt att få valsedlar upptryckta och utlagda av valnämnden
om de begär det, ska ställas i ett eget valsedelställ.
Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul),
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i
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varje rad stå i bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet anmält
sitt deltagande.
Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför de övriga valsedlarna i
valsedelstället.
I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i
samma ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och
regionfullmäktige (blå) samt i bokstavsordning efter partibeteckning i varje
lodrät rad.
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Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen rad.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valsedlarna ska placeras i
valsedelställ i bokstavsordning enligt Valmyndighetens rekommendation.
Finansiering
Inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Paragrafen skickas till
Anna-Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker

Justerarnas signaturer

Digital justering

Protokollsutdraget bestyrks

15 (18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-20

Valnämnden

§ 21

Dnr 2022/00024

Beslut om avskärmning vid allmänna val år 2022
Valnämndens beslut
1 Valnämnden beslutar att följa Valmyndighetens rekommendationer
gällande avskärmning av valsedlar.
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2 Valnämnden delegerar till valsamordnare Linda Karelid att ta närmare
beslut om praktisk utformning av avskärmningen.
Bakgrund
Gällande rätt
Av 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) framgår att det i anslutning till ett
röstmottagningsställe ska ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlarna
kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina valsedlar utan insyn.
Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället
får den i stället ordnas inne i lokalen. Valsedlarna ska presenteras på ett
likformigt sätt. Lagstiftaren har inte ansett det lämpligt att närmare reglera
utformningen av avskärmningarna.
Valmyndighetens bedömning
Det är valnämnden som beslutar hur valsedelställen ska placeras i lokalen för
att ett effektivt skydd mot insyn ska uppnås. Så långt som möjligt ska samma
typ av avskärmning användas vid alla kommunens röstmottagningsställen.
För en ”lämplig avskärmad plats” gäller att den ska vara skyddad från insyn
från andra personer i lokalen, samtidigt som röstmottagarna kan hålla
ordning i valsedelställen. En tillräcklig avskärmning är valsedelställ omslutet
av en skärm på ett bord.
Avskärmningen måste anpassas efter lokala behov och förutsättningar men
följande krav bör uppfyllas.
• Avskärmningen ska inte försvåra väljarens möjligheter att läsa texten på
valsedlarna
• Valsedelställen och skärmarna ska placeras så att ingen insyn kan ske från
något håll
• Det måste finnas minst en avskärmad plats som kan nås av personer som
använder rollator, rullstol eller liknande hjälpmedel
• Samtliga valsedlar ska finnas tillgängliga på en och samma plats i eller i
anslutning till lokalen. Om valsedlar presenteras på flera platser ska
samtliga valsedlar finnas tillgängliga på alla platser.
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Valmyndigheten rekommenderar att valkuvert delas ut efter att väljaren har
tagit sina valsedlar.
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att följa
Valmyndighetens rekommendation gällande avskärmningar i vallokaler och
röstningslokaler samt delegerar till valsamordnare Linda Karelid att ta
närmare beslut om praktisk utformning av avskärmningen.
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Finansiering
Inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-04-12

Paragrafen skickas till
Anna-Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker
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Dnr 432

Övriga frågor
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Valnämndens beslut
1 Valnämnden beslutar att mötet den 24 maj flyttas till den 23 maj klockan
10:30.
Bakgrund
Anders Winlöf (M) lyfter frågan om behov av att ändra datum och tid för
nästkommande sammanträde med valnämnden den 24 maj 2022.
Yrkanden
Anders Winlöf (M) yrkar att sammanträdet den 24 maj 2022 flyttas till den
23 maj klockan 10:30.

Paragrafen skickas till
Linda Karelid, valsamordnare
Anna-Karin Linder, administratör
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