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PROTOKOLL  
 
 
 
 
Sammanträde med Valmyndighetens nämnd 
2022-02-18, kl. 12.30 – 14.00, i Valmyndighetens lokaler 
 
 
 
Närvarande 
Ledamöter: Margareta Bergström 
 Lena Langlet (deltog via Skype) 
                      Sven Oskarsson (deltog via Skype) 

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

 
Övriga:   
Anna Nyqvist, kanslichef 
Cia Davidson, enhetschef  
Carl-Niclas Odenbring, enhetschef (deltog via Skype) 
Anna Blomberg, (närvaro § 1-4) 
Ulrika Linde Gare (närvaro § 1-4) 
 

§ 1                 Inledning 
Ordförande hälsade välkommen och började med att informera om att det 
efterfrågade tillskottet på förvaltningsanslaget äntligen beslutats. Anna Nyqvist 
berättade om processen sedan föregående nämndmöte och information till 
Konstitutionsutskottet den 20 januari samt om pågående rekryteringsprocesser.  

 
§ 2                 Fastställande av dagordning 

Den utskickade dagordningen godkändes.  
 
§ 3  Godkännande av föregående mötes protokoll 
  Nämnden godkände protokollet från föregående möte. 
 
§ 4  Beslut om Vägledande ställningstaganden Föredragande: Anna Blomberg 

o Besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe och 
vid rösträkning (nytt utkast) 

o Krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare, 
rösträknare m.fl. (nytt utkast) 
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o Felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta (nytt 
utkast), 

o Valsedlar och valsedelsbeställning (nytt utkast) 
o Värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud mot 

propaganda (utkast på reviderat ställningstagande, med 
anledning av lagändringar) 

o Återkallande av en anmälan eller en begäran (reviderat utkast på 
ställningstagande som bordlagts på förra mötet) 

o Namnvalsedlar som lämnats in i annan riksdagsvalkrets än den 
de var avsedda för (reviderat utkast på ställningstagande som 
bordlagts på förra mötet) 

Nämnden beslutade om samtliga vägledande ställningstaganden, efter ett antal                         
mindre justeringar.  

Anna Blomberg informerade också om tre vägledande ställningstaganden som 
uppdaterats genom beslut av kanslichef, p.g.a. lagändringar. 

   
§ 5                Årsrapport 2021, föredragande Anna Nyqvist 
                     Nämnden beslutade om årsrapport för 2021 efter smärre justeringar. 
 

§ 6                Budgetunderlag 2023-2025, föredragande Anna Nyqvist.  

                     Nämnden beslutade om budgetunderlag 2023-2025.  

§ 7               Beslut om att följa Skatteverkets miljöledningspolicy, föredragande Anna 
Nyqvist 

                     Nämnden beslutade enligt förslag. 
 
§ 8                 Beslut om ändringar i Valmyndighetens författningssamling. 

Föredragande: Cia Davidson 
                      Nämnden beslutade om ändringar i Valmyndighetens författningssamling, 

VALFS.   
 
§ 9                   Övrigt   

- Anna Nyqvist anmälde tre inkomna remisser. SOU 2021:96 Säkerhet 
och tillgänglighet vid val, Europeiska kommissionens förslag till 
revidering av direktivet om unionsmedborgares rösträtt och valbarhet 
vid val till Europaparlamentet samt Europeiska kommissionens 
förslag till revidering av direktivet om  Europeiska kommissionens 
förslag till revidering av direktivet om  unionsmedborgares rösträtt 
och valbarhet vid kommunala val. Den första kommer att behandlas 
på nästa nämndmöte och de två senare att beslutas av kanslichef. 

- Nästa möte äger rum 8/4 och börjar 13.00.  
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Vid protokollet: 

Anna Nyqvist 

Justeras: 

Margareta Bergström 

 


