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STÄLLNINGSTAGANDE 1(3) 

Datum 

2021-06-04 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna  

Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Ställningstagande avseende verksamhetsskyddsanalys 

1 Sammanfattning 

Valmyndigheten bedömer att den del av valadministrationens verksamhet som inte omfattas 
av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen bör analyseras genom en 
verksamhetsskyddsanalys. En sådan analys kan bygga på Säkerhetspolisens metod för 
säkerhetsskyddsanalys.  

2 Frågeställning 

Hur bör valadministrationen arbeta för att garantera ett säkert genomförande av allmänna 
val? 

3 Bakgrund 

Vid valen 2018 kunde berörda myndigheter konstatera att det förelåg risk för 
informationspåverkan och hot mot valens genomförande på ett sätt som inte tidigare 
identifierats. Av Säkerhetspolisens utvärdering efter valen framkom att några omfattande 
påverkanskampanjer från främmande makt för att påverka valen inte förekommit, men 
risken för påverkan i framtiden förutsågs finnas kvar. Vidare pekade Valmyndigheten i sin 
erfarenhetsrapport efter valen på att det förekommit incidenter vid valen i form av bland 
annat sabotage genom stöld av valsedlar samt felaktiga rykten om att valsedlar stulits trots 
att de inte varit försvunna. Det förekom också försök att påverka synen på det svenska 
valsystemet negativt bland annat genom diskussioner på sociala medier och upprop om 
valfusk på internet med insamling av namnunderskrifter.  

4 Gällande rätt 

Vallagens 3 kap. 1 § stadgar att det ska finnas en central valmyndighet som har det 
övergripande ansvaret för frågor om val. Regeringen har i kommittédirektiv, Dir. 2020:30, 
lämnat i uppdrag till 2020 års valutredning att analysera behovet av ett utpekat ansvar för 
samordning av säkerhetsfrågor vid val.  

Genom enkäter har Valmyndigheten efterfrågat behov av stöd ifråga om valsäkerhet hos en 
referensgrupp av kommuner och hos länsstyrelserna. Svaren har indikerat ett behov av 
tydliga riktlinjer.  

4.1 Bestämmelser om säkerhet i vallagen 

Endast ett fåtal bestämmelser i vallagen (2005:837) reglerar säkerhet. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 2(3) 

Datum 

2021-06-04 

I 8 kap. 3-5 §§ vallagen återfinns bestämmelser om ordning på röstmottagningsställe. Av 3 § 
följer att det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill inte får förekomma 
propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Av 4 § 
följer att röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället och att den som 
finns i lokalen ska rätta sig efter röstmottagarnas anvisningar. Vid oordning som inte kan 
avstyras får röstmottagningen tillfälligt avbrytas. Vidare framgår av 5 § att den som finns på 
röstmottagningsställe när tiden för röstmottagning tar slut ska få rösta innan 
röstmottagningen avslutas.  

I 9 kap. 15 § och 10 kap. 7 § vallagen finns administrativa bestämmelser om hur valurnan 
och röstlängden ska hanteras om röstmottagningen avbryts, hur röstmottagningen ska 
fortsätta efter avbrott och om hur anteckningar ska föras över vad som händer i vallokalen. 
Vidare finns bestämmelser om avbrott i valnämndens rösträkning om hur omslag och 
valmaterial ska förvaras under avbrottet i 12 kap. 8 § vallagen.  

I delbetänkande av 2020 års valutredning, Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagning 
(SOU 2021:7) föreslås en kompletterande bestämmelse i 4 §, nya 5 § vilken stadgar att 
röstmottagare ska kunna avvisa den som inte följer röstmottagarnas anvisningar från lokalen, 
utrymmet eller området om det har väsentlig betydelse för genomförandet av 
röstmottagningen.  

4.2 Övriga bestämmelser 

Enligt 2 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska den som bedriver säkerhetskänslig 
verksamhet utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys). 
Säkerhetsskyddsanalysen ska dokumenteras. Av 1 kap. 1 § samma lag framgår bland annat 
att verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet är säkerhetskänslig verksamhet. 

I kommittédirektiv Dir. 2020:30, se ovan delbetänkande, har regeringen i fråga om 
säkerhetsskyddslagen uppgett att valsystemet, i synnerhet valdatasystemet, har ett högt 
skyddsvärde eftersom det är en grundläggande förutsättning för det demokratiska 
statsskicket. Att förebygga försök att systematiskt hindra medborgarna från att utnyttja sina 
demokratiska fri- och rättigheter har sedan länge ansetts vara en uppgift för 
säkerhetsskyddet (prop. 1995/96:129 s.22 f). 

Säkerhetspolisen har i utredningen angående säkerhetsskyddslagstiftningen anfört följande. 
Förmåga att genomföra fria och allmänna val är grundläggande för Sverige som demokratisk 
nation. Slås Sverige förmåga att genomföra val ut skadar det Sveriges förmåga att 
upprätthålla och säkerställa grundläggande strukturer i form av det demokratiska 
statsskicket. Valadministrationen är organiserad i tre nivåer som är oberoende av varandra 
där varje nivå ansvarar för sina respektive områden enligt vallagen. Enligt 
säkerhetsskyddslagen ska den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utreda behovet av 
säkerhetsskydd i en säkerhetsskyddsanalys. Det är varje verksamhetsutövare som är ansvarig 
för att bedöma om den egna verksamheten till någon del utgör säkerhetskänslig verksamhet 
eller inte. Genomförandet av allmänna val har inte en verksamhetsutövare med ett 
övergripande ansvar. Varje valmyndighet måste göra en säkerhetsskyddsanalys för sin del av 
valgenomförandet. 
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STÄLLNINGSTAGANDE 3(3) 

Datum 

2021-06-04 

Kommuner ska vidare enligt förordningen (2006:637) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och 
myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrift (MSBFS 2015:5) om 
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser ställa samman och rapportera risk- och 
sårbarhetsanalys till MSB. Analysen ska ta sikte på hur samhällsviktiga verksamheter ska 
upprätthållas vid extraordinära händelser.  

5 Bedömning 

Valadministrationens bör genomföra en verksamhetsskyddsanalys av den valverksamhet 
som inte omfattas av bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. En sådan analys kan bygga på 
Säkerhetspolisens metod för säkerhetsskyddsanalys.  

_____________________ 

Valmyndighetens ställningstagande innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning i 
rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för 
valadministrationen. Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd.  
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VALNÄMNDENS 
FÖRVALTNING 
Moa Andersson 

Tjänsteskrivelse 
2022-02-10 

DNR VN 4/2022 910    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Revidering av valnämndens delegeringsordning 

Sammanfattning 
Nytt för valen 2022 är att Länsstyrelsen kräver beslut från valnämnden avseende val av 
behörighetsadministratörer och inskrivare i valmyndighetens IT-system Valid för 
kommunens räkning. Valnämndens delegeringsordning har nu reviderats så att ordförande 
inför kommande val kan fatta beslut om kommunens behörigheter till Valid på delegation. 
Delegeringsordningen innehåller även mindre revideringar, bland annat i form av att 
lagrum angivits för flera av besluten. Ändringar är markerade i rött.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-02-10 
Delegeringsordning för valnämnden 

Förslag till beslut 
Reviderad delegeringsordning för valnämnden antas. 

Moa Andersson 
Nämndsamordnare 
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Delegeringsordning 
Delegeringsordning för valnämnden

Beslutsinstans: Valnämnden. Dokumentet gäller för valnämnden och valnämndens förvaltning. 

DIARIENUMMER: VN 6/2018 101 

FASTSTÄLLD:  VN § 36/2018-11-
05 

VERSION: 1 

SENAS T REVIDERAD: VN § x/2022-03-30 

GILTIG TILL: Tillsvidare 

DOKUMENTANSVAR: Kanslichef 
Administration- och 
kommunikationsche
f 

Våga vilja växa! 
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Innehåll 
1. Allmänt om delegering............................................................................................................... 2 
2. När beslutanderätten inte får delegeras (6 kap § 38 KL) ........................................................... 2 
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4. Beslut gällande röstmottagning .................................................................................................. 4 
5. Beslut gällande övrig hantering av röster .................................................................................. 5 
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1. Allmänt om delegering
En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd 
att besluta. 

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta 
på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Ett delegeringsbeslut är ett självständigt beslut i myndighetens namn. De flesta 
delegeringsbeslut kan överklagas. Nämnden kan inte ändra eller upphäva ett beslut som fattats 
med stöd av delegering. Nämnden kan däremot när som helst återkalla delegeringen, generellt 
eller bara i ett särskilt ärende. 

Delegeringsrätten omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. Den i delegeringsordningen angivna delegaten är den lägsta nivån. Delegaten kan avstå 
från att fatta beslut och överordnad chef har då rätt att fatta beslutet. Överordnad chef har också 
rätt att fatta beslut när delegat är ledig.  

Ett delegeringsbeslut kan bara fattas inom given ekonomisk ram. 

Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera enligt vad som angivits i delegeringsordningen. 
Ingen annan delegat har rätt att vidaredelegera.  

Bestämmelser om delegering finns i kommunallagen. 

2. När beslutanderätten inte får delegeras (6 kap § 38
KL)

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut
av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
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3. Allmänna beslut  
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

3.1 Beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens 
eller utskottets beslut inte 
kan avvaktas 

6 kap 39 § 
Kommunallagen 
(2017:725) 

Ordföranden  

3.2 Löpande 
kommunikationsinsatser 

 Kanslichef 
Administration- och 
kommunikationschef  

3.3 Allmänna ekonomiska 
beslut 

 Valnämnden 

 

3.4 Beslut om valnämndens 
preliminära rösträkning 
(onsdagsräkningen) 

 Valnämnden 

 

3.5 Beslut om ordning i 
valsedelställen 

 Valnämnden 

 

3.6 Beslut gällande sortering 
av förtidsröster  

 Valnämnden 

 

3.7 Beslut om riktlinjer inom 
valnämndens 
ansvarsområde 

 Valnämnden 

 

3.8 Beslut om 
behörighetsadministratörer 
och inskrivare i Valid 

 Ordförande 

 

Ärende 3



4 

4. Beslut gällande röstmottagning
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

4.1 Förordna röstmottagare 
till 
röstmottagningsställen 

3 kap 5 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden 

4.2 Förordna ambulerande 
röstmottagare 

7 kap 1 § 
(2005:837) 

Valnämnden 

4.3 Förordna ordförande 
och vice ordförande i 
vallokal 

3 kap 4 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden 

4.4 Beslut om lägsta nivå 
för utbildning av 
röstmottagare 

3 kap 5 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden 

4.5 Beslut om lokaler för 
röstmottagning 
(röstmottagningsställen) 

4 kap 20–23 
§§ 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden 

4.6 Beslut om öppettider i 
röstningslokaler 
(förtidsröstning) 

4 kap 24 § 
Vallag 
(2005:837) 

Valnämnden 

4.7 Beslut om ekonomisk 
ersättning till 
röstmottagare 

Valnämnden 
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4.8 Administrativa beslut i 
samband med 
utbildning av 
röstmottagare 

Kanslichef 
Administration- 
och 
kommunikationsch
ef 

4.9 Beslut om schema för 
röstmottagning 

Kanslichef 
Administration- 
och 
kommunikationsch
ef /Nämnd-
samordnare 

4.10 Beslut om fika till 
röstmottagare 

Valnämnden 

5. Beslut gällande övrig hantering av röster
Nr Ärende Lagrum Delegat Anteckning 

5.1 Allmänna 
överenskommelser 
med Post Nord 

Nämndsamordnare 

5.2 Beslut om behöriga att 
kvittera ut försändelser 
med röster hos Post 
Nord 

Valnämnden 

5.3 Val av behöriga att 
lämna röster hos 
Länsstyrelsen 

Valnämnden 
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VALNÄMNDENS 
FÖRVALTNING 
Lea Greim 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-26 

DNR VN 2/2022 910    
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Kommunikationsplan för valen 2022 

Sammanfattning 
Kommunikationsplanens syfte är att genom god planering, samordna samtliga 
kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt. Budskapet ”varje röst räknas” ska 
understryka att valsystemet är robust och tillförlitlig. De olika kommunikativa insatser ska 
uppmuntra och motivera medborgare som funderar på om de ska gå och rösta att verkligen 
göra det då varje röst räknas.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-26 
Kommunikationsplan för valen 2022 

Förslag till beslut 
Kommunikationsplan för valen 2022 antas. 

Lea Greim 
Kommunikatör 
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Plan 
Kommunikationsplan för valen 2022

Dokumentet beslutas av valnämnd och används för stöd i kommunikationsarbetet inför val till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022. 

DIARIENUMMER: VN 2/2022 910 

FASTSTÄLLD:  VN § x/2022-03-30 

VERSION:   1 

SENAS T REVIDERAD: -- 

GILTIG TILL: 2022-12-31 

DOKUMENTANSVAR: Administration- och 
kommunikationschef 
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Inledning 

Bakgrund 
Den 11 september 2022 är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i 
Sverige. Kommunikation är ett viktigt verktyg i valarbetet, bland annat för att röstberättigade 
ska få rätt information i rätt tid. Kommunikationsplanens syfte är att genom god planering, 
samordna samtliga kommunikativa insatser för bästa möjliga effekt.  

Definitioner 
• Röstmottagningsställe: samlingsnamn för förtidsröstningslokal och vallokal
• Valid: det av valmyndigheten framtagna IT-systemet för administration av valen
• Vallokal: röstningslokal på valdagen
• Förtidsröstningslokal: lokal för förtidsröstning
• Röstberättigad i riksdagsvalet: 18 år senast på valdagen, svensk medborgare och är eller

har varit folkbokförd i Sverige.
• Röstberättigad i region- och kommunalvalet: 18 år senast på valdagen, svensk

medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller medborgare i något av EU:s
medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen
och regionen, eller medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller
statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är
folkbokförd i kommunen eller regionen.

• Dubblettröstkort: Väljare som inte har fått eller som har tappat bort sitt röstkort kan få ett
nytt röstkort (ett så kallat dubblettröstkort) från kommunen

• Ambulerande röstmottagare: röstmottagare som åker ut till personer som på grund av
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett
röstmottagningsställe

Avgränsningar 
Denna kommunikationsplan berör enbart kommunikationsarbetet i valet och ämnar inte lösa 
uppgifter som inte är av kommunikativ karaktär.  

Syfte, mål och strategi 

Syfte 
Syftet med kommunikationen inför, under och efter valen är att upprätthålla kommunens 
serviceskyldighet, att kommuninvånarna får rätt information i rätt tid. Kommunikationen syftar 
även till att öka valdeltagandet. 
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Mål och strategi 
 

Mål (vi vill uppnå) Strategi (genom att) 

Öka valdeltagandet: röstberättigade ska ha tillräcklig 
kunskap för att kunna rösta 

Ha uppdaterad, lättillgänglig information om valet så 
att röstning känns smidigt och lätt.  

Genomföra informationskampanjer 

Sprida kunskap internt, ambassadörskap  

Invånare ska vilja vända sig till kommunen för 
valfrågor 

Informera internt för att öka valkunskapen 

Öka professionaliteten och service bland 
tjänstepersoner i anknytning till valet 

Välutbildade röstmottagare 

Kommuninvånare ska vara motiverade att rösta Genomföra informationskampanjer 

Kommuninvånare ska tycka att det är lätt och smidigt 
att rösta 

Ha uppdaterad, lättillgänglig information om valet  

Genomföra informationskampanjer 

 

 
Hinder som kan motverka kommunikationsmålen är brist på kommunikationsresurser som till 
exempel personal och budget. Dålig planering och framförhållning kan också motverka 
kommunikationsmålen.  

Budskap, målgrupper/aktörer och kanaler 

Budskap  
• Varje röst räknas 
• Val 2022 – allt du behöver veta! 

 
Tanken bakom “Varje röst räknas” är att understryka att valsystemet är robust och tillförlitligt. 
Varje enskild röst räknas manuellt, vilket innebär en pålitlighet för den som väljer att gå och 
rösta. Dessutom är budskapet att varje persons röst har en påverkan på valresultatet. Det är tänkt 
att uppmuntra och motivera medborgare som funderar på om de ska gå och rösta att verkligen 
göra det då varje röst räknas. 
 
Syftet med “Val 2022 – allt du behöver veta!” är att informera kommunens medborgare om 
valet och all den information de kan tänkas behöva för att gå och rösta. 

Målgrupper/aktörer 
• Målgrupp 1: alla röstberättigade medborgare i kommunen som inte tidigare röstat 
• Målgrupp 2: alla röstberättigade som tidigare röstat och kan motivera andra att rösta.  
• Nyckelaktörer: valadministrationen, Valnämnd, lokal media. 
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Kanal/medieval 
Kanal Webbplats Facebook Instagram Tryck-

produkter 
Tryckt 
annons 

Digital 
annons 

Karaktär Snabb 
Låg kostnad 
Hög räckvidd 
Medium/låg 
verknings-
grad 
Selektivitet- 
låg 
Upp-
märksamhet 
- 
låg/medium 

Snabb 
Låg kostnad 
Hög räckvidd 
Medium/hög 
verkningsgrad 
Selektivitet- låg 
Uppmärksamhet 
Medium/hög 

Snabb 
Låg kostnad 
Hög räckvidd 
Låg/medium 
verknings-
grad 
Selektivitet - 
låg 
Upp-
märksamhet 
medium/hög 

Långsam 
Medium 
kostnad 
Medium 
räckvidd 
Medium 
verknings-
grad 
Selektivitet 
hög 
Upp-
märksamhet 
medium 

Långsam 
Hög kostnad 
Låg räckvidd 
Medium 
selektivitet 
Låg/medium 
verknings-
grad 
Låg/medium 
upp-
märksamhet 

Snabb 
Medium 
kostnad 
Hög räckvidd 
Medium 
verknings-
grad 
Medium/hög 
upp-
märksamhet 

Tänk på att målgruppen bestämmer kanalval. Ett kanalval kan vara mer effektivt för en 
målgrupp än en annan.  

Styrtal, mätning och uppföljning 
Vid utvärdering bör vi undersöka: 

• Har röstberättigade fått tillräcklig kunskap för att kunna rösta?
• Hur många invånare har vänt sig till kommunen för valfrågor?

Mätbara styrtal: 
• Mät samt läs igenom och analysera inkomna frågor/synpunkter om valet.

Ansvarsfördelning 
Vem/vilka som ansvarar för kommunikationsinsatsernas olika delar. Särskilt ansvar vilar på 
chefer. 

• Valadministrationen ansvarar för att leverera underlag till nyheter och information till
webb.

• Webbadministratör för valsidan ansvarar för att publicera valinformation.
• Kommunikatör ansvarar för att samordna kommunikation och marknadsföring, publicera

nyheter i kommunens olika kanaler, mediakontakt.
• Kommunikationschef ansvarar för att fördela budget samt att den hålls och beslutar alla

kommunikationsinsatser.
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Tid- och aktivitetsplan 

Datum Kommunikationsinsats, 

aktörer/målgrupper 

Budskap Kanal Ansvarig 

Februari Valsida klar på herrljunga.se Allt du behöver veta 
om valet 

Webbplats Moa/Linnea. Lea 
ansvarar för att göra bild 
på startsidan och bilder 
till bildpuffar samt 
formulär. 

Februari Intresseanmälan röstmottagare Delta i 
demokratiarbetet 

Webbplats Lea och Moa/Linnea 

April Nyhet & annons röstmottagare Delta i 
demokratiarbetet 

Webbplats, FB 
och 
Instagram, KB 
annons. 

Lea och Moa/Linnea 

Juni Info förtidsröstningslokaler 
- Platser och tider (24 augusti – 11
september)
- Dubblettröstkort (kan börja skrivas
ut den 15 augusti)

Startsidan webb 
Nyhet 

Förtidsrösta på 
följande platser och 
tider 

Om du har tappat 
bort eller inte fått ett 
röstkort kan du få ett 
nytt utskrivet hos 
kommunen 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Moa/Linnea (info), Lea 
(webbplats), reception 
(tillhandahåller tjänsten 
dubblettröstkort) 

Juli Info vallokaler 
- platser och tider

Startsidan webb 
Nyhet 

Rösta på följande 
platser och tider på 
valdagen 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Moa/Linnea (info), Lea 
(webbplats) 

Juli Sida för bokning av ambulerande 
röstmottagare  

Nyhet 

Alla röstberättigade 
ska ges möjligheten 
att rösta oavsett om 
de kan ta sig till 
röstmottagningsställe 
eller inte 

Webbplats, 
FB, 
Instagram, KB 
annons 

Lea gör nyhet. Moa 
/Linnea skapar och 
publicerar formulär och 
registrerar/administrerar 
bokningar 

Augusti Affisch ”Varje röst räknas” Varje röst räknas Affischering 
på allmänna 
platser i 
kommunen: 
bibliotek, 
matbutik, 
övrig plats 
avsedda för 
affischering 

Moa/Linnea och Lea 

Augusti Besök den preliminära rösträkningen i 
vallokal 11 september!  

Nyhet 

Kom och se när 
röstmottagarna 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Lea 
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räknar röster i 
vallokalerna 

Valdag, 
11 
september 

Nu öppnar vallokalerna (08.00) 

Bra att veta 

Ambulerande röstmottagning hela 
valdagen 

Receptionen öppen 
- Dubblettröstkort
- Förtidsröstning
- Allmän info valet

Rösträkning öppen för allmänheten 

Nyhet allt ovan 

Allt du behöver veta 
på valdagen 

Webbplats, 
facebook, 
instagram 

Lea 

12 
september 

Valnämndens preliminära rösträkning 
14 september öppen för allmänheten 

Nyhet 

Kom och se när 
valnämnden räknar 
röster i 
kommunhuset 

Webbplats, 
facebook, 
instragram 

Moa/Linnea och Lea 

Kommunikationsbudget 
Kostnadsslag Budgeterad kostnad 

Personalkostnader 

Material, tryckkostnader 

Annonsering 

Övriga kostnader 

Summa: 

Kontaktpersoner 
Anna Gawrys, administration- och kommunikationschef, Lea Greim, kommunikatör, Moa 
Andersson, nämndsamordnare och valsamordnare och Linnea Nilsson, nämndsamordnare och 
valsamordnare.  
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VALNÄMNDENS 
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2022-01-26 
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Val av röstningslokaler (förtidsröstning) 

Sammanfattning 
Förtidsröstningen under valen 2022 pågår från 24 augusti till 11 september. Under denna 
period är kommunen enligt 4 kap 22 § vallagen skyldig se till att det finns lämpliga lokaler 
som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Inför valen 2022 har såväl 
valmyndigheten som Länsstyrelsen i Västra Götaland tryckt särskilt på vikten av att 
tillhandahålla tillgängliga vallokaler. Länsstyrelsen rekommenderar kommunerna att 
granska sina röstnings- och vallokaler utifrån Myndigheten för delaktighets (MDF) 
checklista för tillgängliga val. Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat tidigare års 
röstningslokaler, Biblioteket i Ljung och Biblioteket i Herrljunga, utifrån checklistan för 
tillgängliga val. Lokalernas fysiska förutsättningar har bedömts utifrån de delar av 
checklistan som berör tillgängligheten utanför lokalen samt tillgängligheten avseende att ta 
sin in i, runt i och ut ur lokalen. Då tillgängligheten för de båda lokalerna bedömts som 
förhållandevis god föreslår förvaltningen att dessa lokaler används i samband med 
förtidsröstningen även under valen 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-01-26 
Checklista för tillgängliga val – Biblioteket Herrljunga 
Checklista för tillgängliga val – Biblioteket Ljung 

Förslag till beslut 
• Biblioteket i Herrljunga väljs till röstningslokal under valen 2022 och hålls öppen

mellan den 24 augusti och den 10 september under följande tider
- Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 11.00-19.00
- Fredag 11.00-16.00
- Lördag 10.00-13.00

• Biblioteket i Ljung väljs till röstningslokal under valen 2022 och hålls öppen mellan
den 24 augusti och den 9 september under följande tider:
- Måndag och torsdag kl. 10.00-13.00, 16.00-19.00

• Kommunhusets reception väljs till röstningslokal under valen 2022 och hålls öppen
mellan den 4 september och den 11 september under följande tider:
- Söndag kl. 11.00-14.00 (4 september)
- Söndag kl. 08.00-20.00 (11 september, valdag)

Moa Andersson 
Nämndsamordnare 
Expedieras till: Biblioteken 
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Bakgrund 
Inför valen 2022 har såväl valmyndigheten som Länsstyrelsen i Västra Götaland tryckt 
särskilt på vikten av att tillhandahålla tillgängliga vallokaler. Länsstyrelsen rekommenderar 
kommunerna att granska sina röstnings- och vallokaler utifrån Myndigheten för 
delaktighets (MDF) checklista för tillgängliga val.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat tidigare års röstningslokaler, biblioteket i 
Ljung och biblioteket i Herrljunga, utifrån checklistan för tillgängliga val. Lokalernas 
fysiska förutsättningar har bedömts utifrån de delar av checklistan som berör 
tillgängligheten utanför lokalen samt tillgängligheten avseende att ta sig in i, runt i och ut 
ur lokalen. Checklistan ger även möjlighet att bedöma lokalen efter genomförd möblering 
inför förtidsröstningen samt utifrån röstmottagarnas arbetssätt i lokalen, dessa bedömningar 
kommer att genomföras längre fram i processen.   
 
Röstningslokalerna har även bedömts av säkerhetschef utifrån befintligt brand- och 
inbrottsskydd.  
 
Säkerhetsbedömningar av biblioteken i Ljung och i Herrljunga 
Biblioteket i Herrljunga håller kommunens säkerhetsstandard vilket innebär att det finns ett 
bra brandskydd med bra utrymningsmöjligheter samt ett acceptabelt skalskydd. 
 
Biblioteket i Ljung har ett acceptabelt skalskydd och brandskydd. Även 
utrymningsmöjligheterna är överlag acceptabla. De brister som upptäcktes i samband med 
granskningen av lokalen var att en utrymningsväg var delvis blockerad av en hylla och att 
lokalens säkerhetsskåp inte hade en optimal placering ur ett säkerhetsperspektiv. 
 
Tillgänglighetsbedömning av biblioteken i Ljung och i Herrljunga 
Tillgängligheten utanför biblioteket i såväl Herrljunga som i Ljung bedöms som god bland 
annat då de gångvägar som leder fram till entréerna är jämna, hårda och fasta så att de är 
framkomliga även för dem som använder rullstol, rullator eller andra 
förflyttningshjälpmedel. De båda adresserna för lokalerna är även angöringsadresser för 
färdtjänst och det finns tydligt skyltade parkeringsplatser inom 25 meters gångavstånd från 
entréerna vilka är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga.  
 
Även tillgängligheten avseende att ta sig in, runt i och ut ur lokalerna bedöms som överlag 
god. Bibliotekens dörrar är tillräckligt breda för att det ska vara möjligt att komma in med 
rullstol, dörrar saknar tröskel (/låg tröskel) och lokalerna har pälsdjursförbud men tillåter 
ledarhund eller annan hund i tjänst.  
 
Utrymningsvägen i Biblioteket i Herrljunga medger dessvärre inte säker utrymning för alla 
oavsett funktionsförmåga då utrymningsvägen innehåller trappsteg. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar dock att åtgärda detta med hjälp av en ramp innan 
förtidsröstningen startar. De båda biblioteken bedöms ha bra ljud- och ljusförhållanden och 
dörrarna in i lokalerna kan öppnas med automatisk dörröppnare. I lokalerna finns även 
rullstolstoaletter men i biblioteket i Herrljunga är denna inte så stor att den fungerar för 
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personer som använder eldriven rullstol. 

Ekonomisk bedömning 
Då förtidsröstningen historiskt sett har bedrivits parallellt med bibliotekens ordinarie 
verksamhet betalar valnämnden en avgift om 40 kr/timmen till biblioteket för den period 
som lokalerna används i samband med förtidsröstningen. Kostnaden omfattar hyra och 
städning av lokalen. I samband med valen 2018 betalade valnämnden totalt 5 400 kr för att 
hyra bibliotekens lokaler i totalt 135 timmar i samband med förtidsröstningen. 

Juridisk bedömning 
Enligt 4 kap 22 § vallagen ska kommunen i val som gäller i hela landet se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Den lokal som 
används för ändamålet ska enligt lag vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen ska inte ha 
anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en 
viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband 
med röstningen. 

Enligt 4 kap 24 § vallagen bestämmer kommunen 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. På valdagen ska minst en röstningslokal i 
varje kommun vara öppen för röstmottagning mellan klockan 08.00-20.00. 
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Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Val av vallokaler 

Sammanfattning 
Den 11 september är det val i Sverige. Under denna dag är kommunen enligt 4 kap 20 § 
vallagen skyldig att se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler 
och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda 
möjligheter att rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Vallokalerna ska vara 
tydligt avgränsade och får inte ha anknytning till en viss politisk eller religiös 
sammanslutning eller till ett företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 
Vallokalerna ska enligt lag hållas öppna mellan klockan 08.00 och 20.00 på valdagen. 

Inför valen 2022 har såväl valmyndigheten som Länsstyrelsen i Västra Götaland tryckt 
särskilt på vikten av att tillhandahålla tillgängliga vallokaler. Länsstyrelsen rekommenderar 
därför kommunerna att granska sina röstnings- och vallokaler utifrån Myndigheten för 
delaktighets (MDF) checklista för tillgängliga val. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
granskat de vallokaler som nu föreslås utifrån checklistan för tillgängliga val. Lokalernas 
fysiska förutsättningar har bedömts utifrån de delar av checklistan som berör 
tillgängligheten utanför lokalen samt tillgängligheten avseende att ta sin in i, runt i och ut 
ur lokalen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-03-09 
Checklista för tillgängliga val - Horsbyskolan 
Checklista för tillgängliga val – Hudene skola 
Checklista för tillgängliga val – Mörlanda skola 
Checklista för tillgängliga val – Eriksbergs skola 

Förslag till beslut 
Följande vallokaler väljs för respektive valdistrikt i kommunen 
- Herrljunga västra – Horsby skolan
- Herrljunga centrum – Kommunhuset (caféterian)
- Herrljunga östra – Hudene skola
- Gäsene Östra – Eriksbergs skola
- Ljung – Mörlanda skola

Moa Andersson 
Nämndsamordnare 

Expedieras till:  Bildningsförvaltningen 
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Bakgrund 
Inför valen 2022 har såväl valmyndigheten som Länsstyrelsen i Västra Götaland tryckt 
särskilt på vikten av att tillhandahålla tillgängliga vallokaler. Länsstyrelsen rekommenderar 
kommunerna att granska sina röstnings- och vallokaler utifrån Myndigheten för 
delaktighets (MDF) checklista för tillgängliga val.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat de vallokaler som föreslås utifrån checklistan 
för tillgängliga val. Lokalernas fysiska förutsättningar har bedömts utifrån de delar av 
checklistan som berör tillgängligheten utanför lokalen samt tillgängligheten avseende att ta 
sig in i, runt i och ut ur lokalen. Checklistan ger även möjlighet att bedöma lokalen efter 
genomförd möblering inför valdagen samt utifrån röstmottagarnas arbetssätt i lokalen, 
dessa bedömningar kommer att genomföras längre fram i processen.   

Vallokalerna har även bedömts av säkerhetschef utifrån befintligt brand- och inbrottsskydd. 

Samlad säkerhetsbedömning för vallokalerna 
Samtliga föreslagna vallokaler håller kommunens säkerhetsstandard vilket innebär ett gott 
brandskydd och utrymningsmöjligheter samt ett acceptabelt skalskydd. Dock kan Hudene 
skola med fördel kompletteras med ytterligare släckutrustning i matsalen för en ännu bättre 
skyddsnivå. Säkerhetschef påpekar i sin bedömning på vikten av god planering avseende ett 
eventuellt behov av att låsa lokalen under pågående röstning, exempelvis till följd av en 
säkerhetsincident. 

Samlad tillgänglighetsbedömning för vallokalerna 
Samtliga av de föreslagna lokalerna har god tillgänglighet utanför lokalen i form av att 
gångvägen som leder fram till entrén är jämn, hård och fast så att den är framkomlig även 
för dem som använder rullstol, rullator eller annat förflyttningshjälpmedel. Skyltningen 
fram till lokalerna är tydlig och lokalernas adresser även angöringsadress för färdtjänst. 
Dock saknar såväl Mörlandaskolan som Horbyskolan tydligt skyltade parkeringsplatser 
som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meters avstånd från 
entrén. 

Föreslagna lokaler bedöms även ha god tillgänglighet för att ta sig in i, runt i och ut ur 
lokalerna då samtliga har tillräckligt breda dörrar som saknar tröskel vilket möjliggör att ta 
sig in i lokalen med rullstol. Lokalernas utrymningsvägar är tydligt skyltade och medger 
säker utrymning oavsett funktionsförmåga. Vidare har samtliga lokaler pälsdjursförbud 
med undantag för ledarhund eller annan hund i tjänst. Samtliga lokaler har automatiska 
dörröppnare och ljud-/ljusförhållandena bedöms som goda i samtliga lokaler. Respektive 
lokal har även minst en tillgänglig toalett som är stor nog för att användas av personer som 
använder eldriven rullstol.  

Ekonomisk bedömning 
Lokalerna används som vallokaler utanför skolornas ordinarie öppettider och inga 
hyresavgifter utgår därför till bildningsförvaltningen för nyttjandet av lokalerna då det inte 
stör den ordinarie verksamheten. 
Juridisk bedömning 
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Enligt 4 kap 22 § vallagen ska kommunen i val som gäller i hela landet se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Den lokal som 
används för ändamålet ska enligt lag vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen ska inte ha 
anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en 
viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband 
med röstningen. 

Enligt 4 kap 21 § vallagen ska en vallokal hållas öppen mellan klockan 08.00 och 20.00 på 
valdagen. Det finns vissa möjligheter för kommunen att begränsa öppethållande av vallokal 
om väljarna bedöms ha tillräckligt goda möjligheter att rösta ändå. I Herrljunga kommun 
finns endast en vallokal per valdistrikt och det saknas därför möjlighet för kommunen att 
begränsa öppettiderna i vallokalerna.  
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Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i valnämnden

Sammanfattning
Elisabeth Nilstad (L) har i skrivelse 2022-02-01 avsagt sig sitt uppdrag som
ersättare i valnämnden med omedelbar verkan.

Förslag till beslut
I skrivelse 2022-02-01 föreslår liberalerna Jan-Olof Brorson (L) till ny ersättare i
valnämnden för resterande del av mandatperioden.

Beslutsgång
I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Elisabeth Nilstads (L) avsägelse
godkänns och finner att så sker.

I kommunfbllmäktige frågar ordföranden om Jan-Olof Brorson (L) väljs till
ersättare i valnämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKnGES BESLUT

Elisabeth Nilstads (L) begäran om entledigande som ersättare i valnämnden
godkänns.

1

2. Jan-Olof Brorson (L) väljs till ersättare i valnämnden för resterande del
av mandatperioden.

4 #
Utdragsbestyrkande

Meddelande 1


	Föredragningslista
	Ärende 2 Verksamhetsskyddsanalys
	Ärende 3 Revidering av valnämndens delegeringsordning
	Revidering av valnämndens delegeringsordning
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut


	Ärende 4 Kommunikationsplan för valen 2022
	Ärende 5 Val av röstningslokaler (förtidsröstning)
	Val av röstningslokaler (förtidsröstning)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Ekonomisk bedömning
	Juridisk bedömning


	Ärende 6 Val av vallokaler
	Meddelande 1 KF § 11/2022-02-21 Avsägelse och fyllnadsval av ersättare i valnämnden



