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PROTOKOLL  
 
 
 
 
Sammanträde med Valmyndighetens nämnd 
2021-09-03, kl. 13.15 – 15.00, i Valmyndighetens lokaler 
 
 
 
Närvarande 
Ledamöter: Margareta Bergström 
 Kristina Svahn Starrsjö 
                      Sven Oskarsson (deltog via Skype) 

Thomas Bull (deltog via Skype) 
Lena Langlet(deltog via Skype) 
 
Ersättare: 
Erik Nymansson  
Therese Mattsson (deltog via Skype) 
Magnus Hagevi (deltog via Skype) 

 
Övriga:   
Anna Nyqvist, kanslichef 
Cia Davidson, enhetschef (deltog via Skype) 
Carl-Niclas Odenbring, enhetschef (deltog via Skype) 
Maria Nordström, föredragande §4, deltog under §1-4 (deltog via Skype) 
Marina Fagermoen, föredragande §4, deltog under §1-4 (deltog via Skype) 
 

§ 1 Inledning 
                     Ordföranden inledde med att tacka Erik Nymansson för sina sex år som                        

ersättare i Valmyndighetens nämnd. Erik är entledigad from 6 september pga 
ny tjänst. Ny ersättare är ännu inte utsedd av regeringen.  

 
§ 2                 Fastställande av dagordning 

Den utskickade dagordningen godkändes.  
 
§ 3  Godkännande av föregående mötes protokoll 
  Nämnden godkände protokollet från föregående möte. 
 
§ 4  Beslut om vägledande ställningstagande gällande värdeneutrala 

röstmottagningsställen Föredragande: Maria Nordström och Marina 
Fagermoen  

                      Nämnden beslutade om vägledande ställningstagande om värdeneutrala lokaler 
enligt föredragning, efter smärre justeringar.  
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§ 5             Valmyndighetens budgetsituation – diskussion 
                      Nämnden diskuterade budgetsituationen framöver som är fortsatt ansträngd. 

Diskussionen rörde också extra val och att ökat förvaltningsanslag framöver är 
en förutsättning för att Valmyndigheten ska kunna ha tillräcklig beredskap för 
att utföra ett extra val inom tre månader. Hur stora utmaningarna är inför 
valen 2022 är beroende på utfall i budgetpropositionen. Vilka åtgärder som 
vidtas framöver är beroende på tilldelad budget.  

 
§ 5              Nationell valkonferens 21 september Föredragande Anna Nyqvist 
                      Anna Nyqvist informerade om innehållet i den konferens som 

Valmyndigheten tillsammans med SKR arrangerar för länsstyrelser och 
kommuner den 21 september. 

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

Nyqvist 
                      Cia Davidson och Anna Nyqvist informerade om aktuellt, bland annat 

anseendeindex, upphandlingar, ny webbplats för valadministrationen, 
bemanning, valsäkerhetsteam och nya IT-stödet.  

 
 
§ 7       Övrigt   

- Anna Nyqvist informerade om att färgen på kommunikationsmaterialet för 
valadministrationen har förändrats, för att undvika sammanblandning med 
svenska kyrkan.  

- Ordförande bad kanslichefen att skicka förslag på mötesdatum för våren på 
mejl.  

-  Nämnden diskuterade möjligheten att delta i en ev. debattartikel med SKR 
i anslutning till den gemensamma konferensen och  Demokratins 
hundraårsjubileum.  

Vid protokollet: 

Anna Nyqvist 

Justeras: 

Margareta Bergström 

 


