
       
 PROTOKOLL 1(2) 
 Datum    

 2022-04-08    
   

  
 

   
 

PROTOKOLL  
 
 
 
 
Sammanträde med Valmyndighetens nämnd 
2022-04-08, kl. 13.00 – 15.00, 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 (deltog via Skype) 
Johan Sjöö (deltog via Skype) 

 
Övriga:   
Anna Nyqvist, kanslichef 
Cia Davidson, enhetschef (deltog via Skype) 
Carl-Niclas Odenbring, enhetschef (deltog via Skype) 
Anna Blomberg, (närvaro § 1-6, deltog via Skype) 
Henrik Franzon (närvaro § 1-5) 
Henrik Hannebo (närvaro §1-5) 
 

§ 1                 Inledning 
Ordförande hälsade välkommen.  

 
§ 2                 Fastställande av dagordning 

Den utskickade dagordningen godkändes.  
 
§ 3  Godkännande av föregående mötes protokoll 
  Nämnden godkände protokollet från föregående möte. 
 
§ 4  Beslut om fasta valkretsmandat till riksdagen 2022, föredragande Henrik 

Hannebo 
                      Nämnden beslutade om fasta valkretsmandat för valet till riksdagen 11 

september 2022.  
 
§ 5                Beslut om kriterier för urval av rapportpartier vid val till riksdagen, 

föredragande Henrik Franzon  

 



       
 PROTOKOLL 2(2) 
 Datum    

 2021-12-10    
   

  
 

                     Nämnden beslutade om kriterier för urval av rapportpartier vid val av 
riksdagen. 

 

§ 6                Remiss av SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val, föredragande 
Anna Blomberg.  

                     Nämnden beslutade att ge in ett yttrande i enlighet med förslaget, dock med 
några justeringar och förtydliganden. Under kommande vecka ska 
föredraganden färdigställa yttrandet efter nämndens anvisningar varefter 
ordföranden godkänner och undertecknar det. 

                       

§ 7               Nytt inför valen 2022 och aktuellt på Valmyndigheten, föredragande Anna 
Nyqvist och Cia Davidson 

                     Anna Nyqvist och Cia Davidson presenterade aktuellt på Valmyndigheten och 
nyligen genomförda aktiviteter mm.  

 
§ 8                 Anmälan om beslut fattade på delegation mellan möten: Beslut om 

ändringar i Valmyndighetens författningssamling.  
                      Anna Nyqvist redovisade ett delegationsbeslut om rättelse av ett skrivfel i 

Valmyndighetens författningssamling. 
 
§ 9                   Övrigt   

                 - Datum för höstens möten i nämnden kommer att bli 26/8, 16/9 prel 
fastställande av valresultat för riksdagen, kan dock bli 17/9, 18/9 eller 19/9 
också, 21/10 och 9/12.  

 
 

Vid protokollet: 

Anna Nyqvist 

Justeras: 

Margareta Bergström 

 


