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PROTOKOLL  
 
 
 
 
Sammanträde med Valmyndighetens nämnd 
2021-06-04, kl. 13.15 – 15.30 via Skype 
 

 
 
Närvarande 
Ledamöter: Margareta Bergström 
 Kristina Svahn Starrsjö 
                      Sven Oskarsson  

Thomas Bull 
Lena Langlet 
 
Ersättare: 
Erik Nymansson 
Therese Mattsson 
Magnus Hagevi 

 
Övriga:   
Anna Nyqvist, kanslichef 
Cia Davidson, enhetschef 
Carl-Niclas Odenbring, enhetschef 
Maria Nordström, föredragande §3, deltog under §1-4 
Marina Fagermoen, föredragande §3, deltog under §1-4 
Ulrica Åsberg, föredragande §2, deltog under §1-4 
Anna Blomberg, föredragande §4, deltog under § 1-4 
Hélène Falk, föredragande §5 
 
 

§ 1 Fastställande av dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes.  

 
§ 2  Godkännande av föregående mötes protokoll 
  Nämnden godkände protokollet från föregående möte. 
 
§ 3  Beslut om Vägledande ställningstaganden om flera valsedlar i samma 

kuvert samt Ångerrösta med bud. Föredragande: Maria Nordström, Marina 
Fagermoen och Ulrica Åsberg 

 
                      Nämnden beslutade om vägledande ställningstagande om flera valsedlar i 

samma kuvert enligt föredragning, efter smärre justeringar. Ställningstagandet 
om att ångerrösta med bud bordläggs till nämndmötet i september.  
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§ 4             Beslut om Vägledande ställningstagande om metod för 

säkerhetsbedömning, Föredragande: Anna Blomberg                      
Nämnden beslutade, efter diskussion och justeringar, om vägledande 
ställningstagande enligt föredragning. 

 
§ 5              Nytt kommunikationsmanér för valadministrationen, information, 

Föredragande Hélène Falk 
 
                      Hélène Falk presenterade färg- och formspråk för kommunikationen under 

val, som kommer att erbjudas till kommuner, länsstyrelser och 
utlandsmyndigheter under valen framöver.  

 
§ 6              Hemställan om ändringar i valförordningen, Föredragande: Anna Nyqvist 
 
                      Nämnden beslutade om hemställan om ändringar i valförordningen, enligt 

föredragning.  
 
§ 7                Anmälan om inkomna remisser 
 
                     Anna Nyqvist anmälde två inkomna remisser. Bägge kommer att beslutas av 

kanslichef. Det är SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och 
beslutsfattande i kommuner och regioner och promemorian Kompletterande 
bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång.  

 
§ 8           Aktuellt på Valmyndigheten, Föredragande: Cia Davidson och Anna 

Nyqvist 
  
                      Cia Davidson och Anna Nyqvist informerade om aktuellt, inklusive det 

ansträngda arbetsläget på Valmyndigheten.  
 
 
§ 9       Övrigt   
                       
                     Ordförande hälsade alla en trevlig sommar! Höstens möten är den 3 

september, 29 oktober och 10 december. 
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Vid protokollet: 

Anna Nyqvist 

Justeras: 

Margareta Bergström 

 


