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Ibrahim Onar (KD)

Övriga närvarande
Anders Olsson, enhetschef valkansliet 
Sofia Ersson, nämndsamordnare 
Mikael Stenås, valsamordnare 
Jens Vennerström, valsamordnare 
Lina Dahlström, nämndsekreterare

Justerandcs sienatur Utdtaasbestyrkande

2(15)



VÄSTERÅS STAD
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-17

3(15)

Ärendelista
§26 Dnr VN 1809333-

Protokollsjustering.................................................................  4
§27 Dnr VN 1809332-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga ärenden 5 
§28 Dnr VN 1810495-

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut................................................... 6
§29 Dnr VN 1809310-

Beslut - Anmälan av handlingar................................................................7
§ 30 Dnr VN 2022/00018-1.3.6

Information - Utbildningar om muta, korruption och jäv........................8
§ 31 Dnr VN 2022/00015-1.4.2

Beslut - Delårsrapport per den 30 april 2022..........................................9
§32 Dnr VN 2022/00017-1.4.1

Beslut - Planeringsunderlag 2023 - 2026......................... ....................10
§ 33 Dnr VN 2021/00039-1.1.1

Beslut - Vallokaler till allmänna val 2022.............................................. 11
§ 34 Dnr VN 2022/00002-1.1.1

Beslut - Förtidsröstning vid allmänna val 2022....................................12
§ 35 Dnr VN 2022/00010-1.4.2

Beslut - Årlig uppföljning skydd och beredskap 2021.........................13
§ 36 Dnr VN 2022/00019-1.2.3

Beslut - Ersättning för deltagande i utbildning som röstmottagare.... 14 
§ 37 Dnr VN 2021/00003-1.3.3

Information från valnämndens kansli.....................................................15

Justeran^les signatur Utdragsbestyrkande



VÄSTERÅS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden 2022-05-17

§26 Dnr VN 1809333-

Protokollsjustering

Beslut
Valnämnden uppdrar åt Elin Granqvist (KD) att justera dagens protokoll 
tillsammans med ordföranden.

4 (15)

Justeraijdes signatur Utdragsbestyrkande
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§27 Dnr VN 1809332-

Fastställande av föredragningslista och beslut om offentliga 
ärenden

Beslut
1. Föredragningslistan fastställs.

2. Paragraferna 26 - 34 är offentliga.

Justeran^les sienatur Utdrausbestyrkande
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§28 Dnr VN 1810495-

Beslut - Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Inga delegationsbeslut finns att redovisa.

Justerandes sienatur Utdraasbeslvrkande



VÄSTERÅS STAD
Valnämnden

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2022-05-17

7(15)

§29 Dnr VN 1809310-

Beslut - Anmälan av handlingar 

Beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Postlistan för valnämndens diarium samt inkomna remisser och handlingar 
av särskild betydelse som inkommit sedan föregående sammanträde anmäls 
till valnämnden.

Justeratjdes sienalur Utdraasbcstyrkaiide
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§30 Dnr VN 2022/00018-1.3.6

Information - Utbildningar om muta, korruption och jäv

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Nämndsamordnare Sofia Ersson informerar om att politikerna hittar 
utbildningar om muta, korruption och jäv på politikerportalen.

Justerandes signatur Utdracsbeslvrkande
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§ 31 Dnr VN 2022/00015-1.4.2

Beslut - Delårsrapport per den 30 april 2022 

Beslut
Delårsrapport 1, 2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Nämnderna ska i delårsrapporten lämna en analys av verksamhetens 
utveckling, samt periodiserat resultat per den 30 april och prognos för hela 
2022. Prognosen ska vara en helårsbedömning och inte endast en beräkning 
grundad på delårsresultatet.

Nämnderna ska på ett strukturerat sätt återrapportera nämndens uppdrag 
samt om verksamheten bedrivits inom tilldelad ekonomisk ram till 
kommunfullmäktige.

Valkansliet har till valnämnden lämnat följande förslag till beslut: 

Delårsrapport 1, 2022 godkänns.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdraesbestvrkande



VÄSTERÅS STAD
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-05-17

10(15)

§32 Dnr VN 2022/00017-1.4.1

Beslut - Planeringsunderlag 2023 - 2026 

Beslut
Planeringsunderlag för 2023-2026 för valnämnden godkänns.

Ärendebeskrivning
Den 6 april 2022 beslutade kommunstyrelsen om planeringsinriktning för 
Västerås stad för åren 2023-2026. Planeringsinriktningen anger inriktningen 
och förutsättningarna för arbetet med årsplan 2023 med utblick till 2026.

Utifrån planeringsinriktningen ska nämnder och styrelser besluta om ett 
planeringsunderlag. Nämndernas planeringsunderlag ska utifrån mål och 
uppdrag beskriva utmaningar i verksamheten, demografi och hur demografin 
påverkar budgetförutsättningarna, ekonomiska förutsättningar och eventuell 
investeringsplan för 2023-2032.

Valkansliet har till valnämnden lagt fram följande förslag till beslut: 

Planeringsunderlag för 2023-2026 för valnämnden godkänns.

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandes sienatur Utdraesbestvrkande
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§33 Dnr VN 2021/00039-1.1.1

Beslut - Vallokaler till allmänna val 2022

Beslut
Förslag till vallokaler daterat 2022-05-17 godkänns med tillägg att 
valkansliet ser över listan så att vallokalerna benämns med korrekt namn.

Ärendebeskrivning
Vallagen 4 kap 20 §:

”Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 
som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och 
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för 
ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska 
inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha 
sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 
företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.”

Till allmänna valen 2022 finns 92 valdistrikt i Västerås kommun och för 
varje distrikt ska det finnas en vallokal. Vallokalerna har öppet kl 8.00-20.00 
på valdagen. Förteckningen över vallokaler ska rapporteras till 
Valmyndigheten senast den 15 juni.

I och med en ändring i vallagen avseende krav på avskärmning av 
valsedelsställ byts några av lokalerna från allmänna valen 2018 ut. De allra 
minsta lokalerna måste ersättas av lokaler som är rymligare.

I övrigt har lokalerna i förslaget valts utifrån lokalisering och tillgänglighet 
för de som bor i distriktet. Vid kontakt med fastighetsägarna har ett 
förstahandsval ibland fått väljas bort till förmån mot annan lokal. Detta 
beroende på planerade renoveringsprojekt under valperioden eller att 
verksamheten har avvecklats.

Valkansliet har till valnämnden tagit fram följande förslag till beslut:

Förslag till vallokaler daterat 2022-05-17 godkänns.

Proposition

Valnämnden överlägger i ärendet och finner att några vallokaler benämns 
med fel namn i listan. Nämnden är överens om att förslaget godkärms med 
tillägg att valkansliet ser över listan så att vallokalerna benämns med korrekt 
namn.

Justerajides signatur Utdraesbestvrkande
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§34 Dnr VN 2022/00002-1.1.1

Beslut - Förtidsröstning vid allmänna val 2022

Beslut
Förslag om röstningslokaler, öppettider och ambulerande röstmottagning 
daterat 2022-05-05 godkänns

Ärendebeskrivning
I vallagen 7 kap anges:

”Röstning äger rum på röstmottagningsställen. Väljare röstar i första hand i 
sin vallokal på valdagen. De kan också före eller under valdagen rösta i 
röstningslokaler som kommunerna eller utlandsmyndigheterna har inrättat. 
Väljare får dessutom i vissa fall lämna sina röster till av valnämnden särskilt 
förordnade röstmottagare (ambulerande röstmottagare) eller rösta genom bud 
eller brev. Lag (2014:301).”

Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet och så 
även på valdagen. (Ska ej förväxlas med röstning i vallokal på valdagen.)

Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och 
med valdagen. I de allmänna valen 2022 är förtidsröstningsperioden 2022- 
08-24-2022-09-11.

I Västerås kommun kommer det finnas ett antal platser var man kan 
förtidsrösta. Lokaler och öppettider är valda utifrån de bestämmelser som 
vallagen anger (vallagen 4 kap 22 §). I varje kommun ska det finnas minst en 
röstningslokal som har öppet även på valdagen.

Röstmottagningsställen ska rapporteras till Valmyndigheten senast den 15 
juni 2022.

Även budröstning och ambulerande röstmottagning pågår under 
förtidsröstningsperioden. Respektive valnämnd beslutar om hur ambulerande 
röstmottagning ska utformas och tillhandahållas till kommunens 
medborgare.

Vallcansliet har tagit fram ett förslag till lokaler och öppettider samt en 
beskrivning av hur den ambulerande röstmottagningen kan utformas.

Valkansliet har till valnämnden tagit fram följande förslag till beslut:

Förslag om röstningslokaler, öppettider och ambulerande röstmottagning 
daterat 2022-05-05 godkänns.

Juslerancjps signatur Utdracsbestvrkande
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§35 Dnr VN 2022/00010-1.4.2

Beslut - Årlig uppföljning skydd och beredskap 2021 

Beslut
Uppföljning av program för skydd och beredskap för valnämnden 2021 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 1 oktober 2020 att anta program för 
skydd och beredskap. Programmet är Västerås stads centrala styrdokument 
för stadens arbete inom området skydd och beredskap.

Program för skydd och beredskap berör i stor utsträckning stadens styrelser 
och nämnder. Nämnder och styrelser ansvarar för att:

- Styrdokumentet följs inom respektive verksamhet

- Skydds- och beredskapsfrågor hanteras inom respektive verksamhet

- Arbetet kring skydd och beredskap följs upp årligen

Enligt programmet ska kommunstyrelsen årligen följa upp de områden som 
program för skydd och beredskap berör och begär nu in svar från nämnder 
och styrelser om hur arbetet fortlöpt under 2021. Svar ska ha lämnats senast 
den 31 maj.

Valnämndens kärnverksamhet är väldigt specifik och sker under en 
begränsad tidsperiod (veckorna innan val och på valdag). Valnämnden har 
ingen egen förvaltning utan medarbetare och lokaler organiseras under 
stadsledningskontoret. Vidare bör nämnas att vid allvarlig samhällsstöming 
under valperioden kommer valet att ställas in. Val genomförs inte i krigstid, i 
extremväder och liknande.

Givet dessa förutsättningar har uppföljningsmallen i vissa delar lämnats 
obesvarad då de avsnitten inte berör valnämndens verksamhet.

Valkansliet har till valnämnden lämnat följande förslag till beslut:

Uppföljning av program för skydd och beredskap för valnämnden 2021 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen

Kopia till
Kommunstyrelsen

Justerandcs signatur Uklrassbestvrkande
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§36 Dnr VN 2022/00019-1.2.3

Beslut - Ersättning för deltagande i utbildning som 
röstmottagare

Beslut
Valnämndens ledamöter och ersättare får ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst vid deltagande i utbildning som röstmottagare den 2 juni eller 
vid annat tillfälle.

Ärendebeskrivning
Valnämndens ledamöter och ersättare ska inför valet 2022 delta i utbildning 
för röstmottagare. Nämnden behöver ta beslut om att ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst ska utgå till de ledamöter och ersättare som berörs av det.

Proposition
Valnämnden överlägger och kommer överens om att utbildningen enbart för 
valnämnden äger rum den 2 juni 2022 och om man är förhindrad att delta 
kan man medverka vid annat ordinarie utbildningstillfälle.

Justerandes sienalur Utdraasbestvrkande
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§37 Dnr VN 2021/00003-1.3.3

Information från valnämndens kansli

Beslut
Informationen förklaras mottagen.

Ärendebeskrivning
Valkansliet informerar om att det måste vara en beslutsför nämnd på plats 
under uppsamlingsräkningen (onsdagsräkningen) den 14 -15 september. 
Förslaget är att grupper om fyra ledamöter/tjänstgörande ersättare går omlott 
under dagen.

Justerandes sianatuc Utdrassbeslvrkando


