
PROTOKOLL 1(3) 
Datum 

2021-02-19 

PROTOKOLL 

Sammanträde med Valmyndighetens nämnd 
2021-02-19, kl. 13.15 – 15.30 via video och telefon 

Närvarande 
Ledamöter: Margareta Bergström 

Sven Oskarsson  
Thomas Bull 
Lena Langlet 
Erik Nymansson 

Ersättare: 
Therese Mattsson 
Magnus Hagevi 

Övriga:  
Anna Nyqvist, kanslichef 
Cia Davidson, enhetschef 
Carl-Niclas Odenbring, enhetschef 
Sara-Stina Bergstedt, föredragande §3, deltog under §1-3 
Maria Nordström, föredragande §4, deltog under § 1-4 

§ 1 Fastställande av dagordning 
Den utskickade dagordningen godkändes. 

§ 2 Godkännande av föregående mötes protokoll 
Nämnden godkände protokollet från föregående möte. 

§ 3 Vägledande ställningstagande om rimlig utsträckning av bud- och 
brevröstningskuvert till partier, föredragande: Sara-Stina Bergstedt 
Nämnden bordlade ärendet och remitterade tillbaka till kansliet att avgöra 
hur man går vidare med ställningstagandet.  

§ 4 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen (SOU 2021:7), 
Information om utredningens delbetänkande och remisshantering, 
föredragande Maria Nordström  
Maria presenterade innehållet i delbetänkandet. Nämnden diskuterade 
hanteringen av remissvaret och kom fram till att det kommer att tas upp på 
ett per capsulam-sammanträde i slutet av mars.  
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§ 5                 Årsrapport 2020, föredragande: Anna Nyqvist 

 Nämnden beslutade om årsrapport för 2020, efter smärre justeringar. 
  

 
§ 5                 Budgetunderlag 2022 - 2024 
                      Nämnden beslutade om budgetunderlag för 2022-2024, efter smärre 

justeringar.  
 
 
§ 6             Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revideringar av 

miljöledningsförordningen. Föredragande: Anna Nyqvist 
                     Anna Nyqvist föredrog remissvar angående Naturvårdsverkets förslag till 

revideringar av miljöledningsförordningen. Nämnden beslutade enligt förslag.  
 
 
§7                 Anmälan om inkomna remisser (utöver de ovan på dagordningen), 

Föredragande: Anna Nyqvist 
                      Anna Nyqvist informerade om inkomna remisser som samtliga kommer att  

beslutas av kanslichef. Remisserna är: 

- Jämlikhetskommissionens betänkande: En gemensam angelägenhet               
- Befordringskravet i postförordningen 
- Öppna data-utredningens slutbetänkande ”Avgifter för information i 

elektronisk form” (SOU 2020:82) 
 

 
§8                  Aktuellt på Valmyndigheten  
                      Cia Davidson och Anna Nyqvist informerade om aktuellt, inklusive det 

ansträngda arbetsläget på Valmyndigheten.  
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§ 9       Övrigt   
                       
                     Kanslichefen lyfte frågan om möjligheten att publicera nämndprotokollen på 

val.se för att öka transparensen och minska arbetsbördan med att lämna ut 
protokollen. Nämnden ställde sig positiv till det.  

                       
                      Nästa möte äger rum den 16 april 2021.                

  

 

Vid protokollet: 

Anna Nyqvist 
 

Justeras: 

Margareta Bergström 
 


