
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 2022-05-19         (13) 

 

 
Plats och tid Kommunkontoret, kl. 14.00 – 16.15 
 
Ajournering Kl. 15.05 – 15.10 Paus  
 
Beslutande Siv Stenberg (V) 

 Charlotte Hultdin (S) 
  Kurt-Lennart Öhman (S) 
 Hans Örnberg (L) 
 Ruth Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande  Lisa Nilsson, sekreterare 
 
 
Utses att justera Ruth Hellsten 
 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, måndag den 23 maj 2022, kl. 08.30. 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 26 - 37 
  Lisa Nilsson    
      
 Ordförande     
  Siv Stenberg    
      
 Justerande     
  Ruth Hellsten    

 
  
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-19 
 
Anslag sätts upp  2022-05-23 Anslag tas ner 2022-06-14 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 26     
 
Dagordning 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Dagordningen godkänns.  

 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 27    Dnr 2022.3/11 
 
Risk- och sårbarhetsanalys 
 
Valnämnden har att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys inför valet 
2022. Valnämnden ansvarar för att hålla dokumentet aktuellt för att öka 
skyddet för allmänna val.  
 
Valnämnden beslutade 2022-02-25, § 4 att uppdra kommunsekreterare 
att ta fram förslag på risk- och sårbarhetsanalys. Kommunsekreterare 
informerar valnämnden löpande om arbetet.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Valnämndens protokoll, § 4/22 
Valnämndens protokoll, § 17/22 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Informationen noteras.  

 
BESLUT 
 
- Informationen noteras.  
 
----- 

3



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 28    Dnr 2022.13/11 
 
Valnämndens arbete på valdagen 
 
Valnämnden har att besluta om dess arbete på valdagen.  

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Ordförande Siv Stenberg, vice ordförande Ruth Hell-
sten och sekreterare Lisa Nilsson träffas kl. 7.30 på kommunhuset. 
Dessa tar hand om och transporterar tillsammans vallängd och förtids-
röster till vallokalerna. Siv Stenberg är tillgänglig under valdagen kl. 
07:30 - 13:00. Ruth Hellsten är tillgänglig på valdagen kl. 13.00 – 17.00. 
Siv Stenberg är tillgänglig på valdagen kl. 17.00 -20.00. Valnämnden 
träffas kl. 20.00 på kommunhuset dit omslagen med röster levereras av 
ordförande och vice ordförande i respektive valkrets. Ruth Hellsten och 
Siv Stenberg ersätter varandra. 

 
BESLUT 
 
- Ordförande Siv Stenberg, vice ordförande Ruth Hellsten och sekrete-

rare Lisa Nilsson träffas kl. 7.30 på kommunhuset. Dessa tar hand om 
och transporterar tillsammans vallängd och förtidsröster till vallokaler-
na. 

 
- Siv Stenberg är tillgänglig under valdagen kl. 07:30 - 13:00. Ruth Hell-

sten är tillgänglig på valdagen kl. 13.00 – 17.00. Siv Stenberg är till-
gänglig på valdagen kl. 17.00 -20.00. 

 
- Valnämnden träffas kl. 20.00 på kommunhuset dit omslagen med rös-

ter levereras av ordförande och vice ordförande i respektive valkrets. 
Ruth Hellsten och Siv Stenberg ersätter varandra. 

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 29    Dnr 2022.14/11 
 
Avstånd från vallokal till eventuell propaganda 
 
Enligt 8 kap. 3 § Vallagen (2005:837) får det på ett röstmottagnings-
ställe eller i ett utrymme intill detta inte förekomma propaganda eller 
annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. 
 
Valnämnden har att besluta om avstånd för propaganda.  

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Propaganda och affischering ska inte förekomma 
närmare än 5 meter från ingången till Församlingshemmet vid de all-
männa valen den 11 september 2022 

 
BESLUT 
 
- Propaganda och affischering ska inte förekomma närmare än 5 meter 

från ingången till Församlingshemmet vid de allmänna valen den 11 
september 2022.  

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 30    Dnr 2022.6/11 
 
Rekrytering av röstmottagare 
 
Valnämnden har att besluta om rekrytering av röstmottagare vid förtids-
röstningen, rekrytering av ambulerande röstmottagare, och rekrytering 
av röstmottagare till valdagen.  
 
Valnämnden beslutade 2022-02-25, § 7 att uppdra kommunsekreterare 
att undersöka befintliga röstmottagares intresse att arbeta med valet 
2022. 13 personer anmälde intresse. 
 
Valnämnden beslutade 2022-04-21, § 20 att uppdra kommunsekrete-
rare att kontakta nya röstmottagare enligt upprättat förslag. 5 personer 
anmälde intresse. Totalt har 18 personer anmält intresse.  
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Valnämndens protokoll, § 7/22 
Valnämndens protokoll, § 20/22.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Kommunsekreterare uppdras att fortsätta kontakta 
nya röstmottagare.  

 
BESLUT 
 
- Kommunsekreterare uppdras att fortsätta kontakta nya röstmottagare. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 31    Dnr 2022.15/11 
 
Utbildning av röstmottagare 
 
Enligt 3 kap. 5 § andra stycket vallagen (2005:837) får endast den som 
fått sådan utbildning som behövs för uppdraget förordnas till röstmotta-
gare.  
 
Innan förtidsröstningen startar och inför valdagen ska alla röstmottagare 
genomgå en utbildning. Utbildningen är obligatorisk och anordnas av 
valnämnden. Valmyndigheten ansvarar för att producera valnämndens 
utbildningsmaterial. Utbildningsmaterial finns tillgängligt.  
 
Valnämnden har att besluta om genomförandet av utbildningen.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Utbildning av röstmottagare sker lokalt vid två till-
fällen: den 15 augusti 2022 och den 22 augusti 2022, kl. 18.00. Kom-
munsekreterare anordnar utbildningen.  

 
BESLUT 
 
- Utbildning av röstmottagare sker lokalt vid två tillfällen: den 15 augusti 

2022 och den 22 augusti 2022, kl. 18.00. Kommunsekreterare anord-
nar utbildningen.  

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Postnord 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 32    Dnr 2022.16/11 
 
Behörighet att kvittera värde innehållande förtidsröster 
 
De ordinarie behörighetshandlingar som kommunen har för att kvittera 
försändelser gäller inte för värde innehållande röster. Postnord har ef-
terfrågat information om vem/vilka (minst 2 personer) som har behörig-
het att hämta/ta emot värde innehållande röster. Den som kvitterar 
måste kunna uppvisa giltig legitimation.  
 
Valnämnden har att besluta om vem/vilka som har behörighet att 
hämta/ta emot värde innehållande röster: 
 
• Vid hämtning på PostNords Företagscenter. 
• Vid leverans till valnämnden under valhelgen samt dagarna efter va-

let.  
 

FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Lisa Nilsson, Ella-Marit Pilto och Catrin Björk får be-
hörighet.  

 
BESLUT 
 
- Lisa Nilsson, Ella-Marit Pilto och Catrin Björk får behörighet.  
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 33    Dnr 2022.17/11 
 
Rättelse i röstlängd 
 
De personer som anser sig felaktigt uteslutna ur röstlängden eller anser 
sina uppgifter felaktiga på röstkortet, ska senast 12 dagar innan valet 
ha begärt rättelse hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om rättelse 
ska göras eller inte.  
 
I de fall beslut om rättelse fattats efter att röstlängderna tryckts, måste 
kommunen föra in rättelsen manuellt i röstlängden/röstlängderna. Läns-
styrelsen skickar en kopia på beslutet till berörd/berörda kommuner och 
ger dom i uppdrag att föra in rättelserna i röstlängderna. Beslutet ska 
läggas in i röstlängderna dit det hör och sättas fast. Länsstyrelsens be-
slut måste föras in i röstlängden före valdagen eller senast på valda-
gens morgon.  
 
Om frågor gällande rättelse uppkommer i vallokalen kan länsstyrelsen 
göra rättelser under valdagen. Vid beslut om rättelse ska på valdagen 
endast föras i i röstlängden av valnämnden, som i sådant fall måste be-
söka valdistriktet i fråga. Valnämnden kan delegera till en tjänsteperson 
att föra in rättelsen i röstlängden, men får inte överlåta det åt röstmotta-
garna.  
 
Valnämnden har att besluta om vilka som har behörighet att genomföra 
rättelse i röstlängd.  

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Charlotte Hultdin (S): Siv Stenberg och Lisa Nilsson får behörighet att 
genomföra rättelse i röstlängd.  
 
BESLUT 
 
- Siv Stenberg och Lisa Nilsson får behörighet att genomföra rättelse i 

röstlängd.  
 
----- 

9



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 34    Dnr 2022.18/11 
 
Utlämnande av valmaterial 
 
Valnämnden har att besluta om hur utlämningen av Valmaterial ska ske 
under valdagen.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Charlotte Hultdin (S): Förtidsröster och röstlängd körs ut till vallokal av 
valnämndens ordförande samt handläggare på valdagens morgon in-
nan vallokalerna öppnar och tas emot av valdistriktens ordförande. Val-
nämndens vice ordförande är ersättare. Övrigt material finns i vallokal. 
 
BESLUT 
 
- Förtidsröster och röstlängd körs ut till vallokal av valnämndens ordfö-

rande samt handläggare på valdagens morgon innan vallokalerna 
öppnar och tas emot av valdistriktens ordförande. Valnämndens vice 
ordförande är ersättare. Övrigt material finns i vallokal. 

 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 35    Dnr 2022.19/11 
 
Behandling av förtidsröster 
 
Förtidsrösterna ska varje dag sorteras till Valnämnden i Malå och till 
andra nämnder. Dagligen ska det rapporteras i valmyndighetens valda-
tasystem om antalet mottagna förtidsröster.  
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Förtidsrösterna får kvitteras och räknas under tiden 
2022-08-24 – 2022-09-11 av Siv Stenberg, Ruth Hellsten, Lisa Nilsson, 
Ella-Marit Pilto och Catrin Björk. Ersättare är Kurt-Lennart Öhman, 
Charlotte Hultdin och Hans Örnberg. Förtidsrösterna förvaras i admi-
nistrativa avdelningens arkiv inlåsta i säkerhetsskåp. Förtidsrösterna 
ska under söndagen 2022-09-11 delas ut av Siv Stenberg, Ruth Hell-
sten och Lisa Nilsson. Ersättare är Hans Örnberg.  

 
BESLUT 
 
- Förtidsrösterna får kvitteras och räknas under tiden 2022-08-24 – 

2022-09-11 av Siv Stenberg, Ruth Hellsten, Lisa Nilsson, Ella-Marit 
Pilto och Catrin Björk. Ersättare är Kurt-Lennart Öhman, Charlotte 
Hultdin och Hans Örnberg. 

 
- Förtidsrösterna förvaras i administrativa avdelningens arkiv inlåsta i 

säkerhetsskåp. 
 
- Förtidsrösterna ska under söndagen 2022-09-11 delas ut av Siv Sten-

berg, Ruth Hellsten och Lisa Nilsson. Ersättare är Hans Örnberg. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 36    Dnr 2022.20/11 
 
Distribuering av namnvalsedlar 
 
Valnämnden ansvarar för att lägga ut blanka valsedlar och partivalsed-
lar för de partier som fått minst en procent av rösterna i hela landet vid 
något de senaste två valen, samt att lägga ut partivalsedlar för de par-
tier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige 
där röstmottagningsstället ligger, förutsatt att partiet begärt utläggning 
av valsedlar.  
 
Vid valen 2022 ska följande partier läggas ut av kommunen: Arbetarpar-
tiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemo-
kraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet.  
 
Frågor har inkommit om valnämnden lägger ut även namnvalsedlar. 
Detta har valnämnden ingen laglig skyldighet att göra. 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Valnämnden ansvarar för att lägga ut blanka valsedlar 
och partivalsedlar för de partier som fått minst en procent av rösterna i 
hela landet vid något de senaste två valen, samt att lägga ut partival-
sedlar för de partier som är representerade i regionfullmäktige eller 
kommunfullmäktige där röstmottagningsstället ligger, förutsatt att partiet 
begärt utläggning av valsedlar. Partierna ansvarar själva för att leverera 
namnvalsedlar till röstningslokal och vallokal. Partier som inte begärt ut-
läggning av partivalsedlar ansvarar själva för att leverera dessa till röst-
ningslokal och vallokal.   

 
BESLUT 
 
- Valnämnden ansvarar för att lägga ut blanka valsedlar och partival-

sedlar för de partier som fått minst en procent av rösterna i hela landet 
vid något de senaste två valen, samt att lägga ut partivalsedlar för de 
partier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfull-
mäktige där röstmottagningsstället ligger, förutsatt att partiet begärt ut-
läggning av valsedlar. 

 
- Partierna ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar till röstnings-

lokal och vallokal. 
 
- Partier som inte begärt utläggning av partivalsedlar ansvarar själva för 

att leverera dessa till röstningslokal och vallokal.   
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Valnämnden 2022-05-19 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 37     
 
Nästa sammanträde 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Siv Stenberg (V): Nästa sammanträde är den 9 juni, kl. 13.00.  

 
BESLUT 
 
- Nästa sammanträde är den 9 juni, kl. 13.00. 
 
----- 
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