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PROTOKOLL  
 
 
 
 
Sammanträde med Valmyndighetens nämnd 
2021-12-10, kl. 12.00 – 16.00, i Valmyndighetens lokaler 
 
 
 
Närvarande 
Ledamöter: Margareta Bergström 
 Kristina Svahn Starrsjö  
                      Lena Langlet (deltog via Skype) 
                      Sven Oskarsson (deltog via Skype) 

Thomas Bull (deltog via Skype) 
 
Ersättare: 
Therese Mattsson  
Johan Sjöö (deltog via Skype) 

 
Övriga:   
Anna Nyqvist, kanslichef 
Cia Davidson, enhetschef  
Anna Blomberg, föredragande § 
 

§ 1                 Fastställande av dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes.  

 
§ 2  Godkännande av föregående mötes protokoll 
  Nämnden godkände protokollet från föregående två möten. 
 
§ 3  Framtida struktur för vägledande ställningstaganden, föredragande: 

Anna Blomberg 
                      Nämnden diskuterade framtida struktur för vägledande ställningstaganden.   
 
§ 4              Beslut om Vägledande ställningstaganden Föredragande: Anna Blomberg 

- anmälan av kandidater 
- återkallande av en anmälan eller en begäran 
- valsedlar som lämnats in i annan riksdagsvalkrets än den de var 

avsedda för.     
Anmälan av kandidater: Nämnden beslutade om ett ställningstagande enligt 
förslaget med vissa justeringar. 
Återkallande av en anmälan eller begäran: Nämnden beslutade att 
bordlägga frågan till nästa sammanträde med uppdrag till kansliet att lämna 
nytt förslag till motivering. 
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Valsedlar som lämnats in i annan valkrets än den de var avsedda för: 
Nämnden beslutade att bordlägga frågan till nästa sammanträde med 
uppdrag till kansliet att lämna nytt förslag till beslut.  

 
§ 5                Valmyndighetens resurssituation, diskussion 
                     Anna Nyqvist redogjorde för vad som hänt efter att Valmyndighetens nämnd 

skickade in skrivelsen till regeringen om resurssituationen. Nämnden 
diskuterade och var överens om att det är mycket viktigt att fortsätta 
kommunikationen med regeringskansliet och även att kommunicera oron 
tydligt med Konstitutionsutskottet när de kommer på ordinarie besök i januari.   

                      Det handlar inte bara om valet 2022 utan om att långsiktigt kunna genomföra 
val på ett bra sätt.  

 

§ 6                 Beslut om verksamhetsplan och budget för 2022, föredragande: Anna 
Nyqvist.  

                     Nämnden beslutade om föreslagen verksamhetsplan och budget för 2022. 

§ 7               Beslut om ändringar i Valmyndighetens författningssamling. 
Föredragande: Cia Davidson 

                      Nämnden beslutade om ändringar i Valmyndighetens författningssamling, 
VALFS.  

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

Davidson 
                     Cia Davidson och Anna Nyqvist informerade om aktuellt. I fokus var nya 

webbplatsen för valadministrationen, utbildning och utbildningsmaterial.  
 
§ 10     Övrigt   

- Nästa möte äger rum 18/2 och börjar 12.00. Vi bestämmer senare om det 
blir fysiskt eller digitalt.  

Vid protokollet: 

Anna Nyqvist 

Justeras: 

Margareta Bergström 

 




