
SID 1 (1) 

Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-04-29 
VN/2022:1 

Valnämndens delegationsordning - revidering 

Förslag till beslut 
Valnämnden antar delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Valnämnden antog nuvarande delegationsordning vid sitt sammanträde den 2 februari 2022. 
Förvaltningen föreslår att valnämnden reviderar sin delegationsordning genom en ändring i punkt 
1.1 samt ett tillägg av punkterna: 

- 1.3 Beslut om att förordna ambulerande röstmottagare
- 1.4 Beslut om att förordna röstmottagare till valnämndens mottagning på valnatten
- 1.5 Beslut om att förordna rösträknare till valnämndens preliminära rösträkning

(onsdagsräkningen)
- 1.6 Entlediga ordförande, vice ordförande, röstmottagare och lokalansvarig till vallokal 

på valdagen
- 1.7 Entlediga röstmottagare vid förtidsröstningslokal under förtidsröstningen
- 1.8 Införa rättelse eller ändring i röstlängden på uppdrag av den centrala Valmyndigheten 

eller länsstyrelsen

Valnämnden föreslås anta delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag. 

Handlingar 
1. Valnämndens delegationsordning

Johanna Hultgren Rebecka Engvall 
Kanslichef  Valsamordnare/Stadssekreterare 

I SOLNASTAD 
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Dokumenttyp Giltighetstid Beslutande organ Antaget till följd av lag 

Delegationsordning Tills vidare Valnämnden Kommunallagen 
(2017:725) 

Dokumentansvarig Revisionsdatum Uppföljning Versionshantering 

Kanslichef 2022-05-12 Vid behov Versionshantering 2 

Delegationsordning – Delegationsordningen antas av respektive nämnd. Den reglerar vad en enskild 
ledamot, ett utskott eller en tjänsteman får besluta om i nämndens ställe. 
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Information och upplysning 
 
Delegation 
 
Med delegation avses att valnämnden överför beslutanderätt, det vill säga ger någon i uppdrag att 
fatta beslut på valnämndens vägnar, i specifika ärenden. Enligt kommunallagen (KL) kap 6 § 37 
kan valnämnden uppdra åt ett utskott, en enskild ledamot eller en anställd i staden att fatta beslut 
på valnämndens vägnar. Beslutet gäller på samma sätt som om valnämnden fattat beslutet och 
kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap KL. Vissa beslut kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär inom ramen för aktuell speciallagstiftning. 
 
Samtliga beslut som fattas med stöd av delegationsordningen skall anmälas till valnämnden 
närmast följande sammanträde enligt 6 kap § 40 KL. I Solna anmäls besluten enskilt via stadens 
dokument- och ärendehanteringssystem. Anmälda delegationsbeslut antecknas under särskild 
paragraf i valnämndens protokoll. 
 
Delegat får överlämna delegerat ärende till valnämnden för avgörande om ärendets beskaffenhet 
påkallar. 
 
Varje delegat ansvarar för att fatta beslut utifrån gällande styrdokument och lagrum inom 
respektive område. 
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1. Personal
Nr 

1.1 Beslut om att förordna ordförande, vice ordförande, 
röstmottagare och lokalansvarig till vallokal på 
valdagen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.2 Beslut om att förordna röstmottagare vid 
förtidsröstningslokal under förtidsröstningen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.3 Beslut om att förordna ambulerande röstmottagare Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.4 Beslut om att förordna röstmottagare till 
valnämndens mottagning på valnatten 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.5 Beslut om att förordna rösträknare till valnämndens 
preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.6 Entlediga ordförande, vice ordförande, röstmottagare 
och vaktmästare till vallokal på valdagen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.7 Entlediga röstmottagare vid förtidsröstningslokal 
under förtidsröstningen 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

1.8 Införa rättelse eller ändring i röstlängden på uppdrag 
av den centrala Valmyndigheten eller länsstyrelsen  

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

2. Upphandling, inköp och avtal
Upphandling sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och enligt av kommunstyrelsen 
antagna riktlinjer för inköp och upphandling. Samtliga verksamheter ska följa ingångna ramavtal. 

Nr Ärende Delegat 

2.1 Upphandlingar upp t.o.m. 250 000 kronor vid varje 
enskilt tillfälle 

Förvaltningschef 
stadskansliet 
Ers. kanslichef 

2.5 Undertecknande av avtal om nyttjande av vallokaler 
och röstlokaler 

Valnämndens sekreterare 
Ers. kanslichef 

I 

J I I 
I I 

J I I 

I I 

J I 

I I 

J I 
I I I I 

I I 

j I 

J I 

I I 
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3. Övrigt 
Nr  Ärende  Delegat 

3.1 Utse behörighetsadministratörer samt inskrivare i 
valdatasystemet. 

Kanslichef 

3.2 Beslut om rättidsprövning vid överklagande av beslut 
enligt 24 § 1 stycket förvaltningslagen. 

Stadsjurist 
Ers. Valnämndens 
sekreterare 

3.3 Avslag på begäran att få ta del av allmän handling 
eller beslut om utlämnande med förbehåll. 

Stadsjurist 
Ers. stadsregistrator 

3.4 Avslag på begäran att få ta del av allmän handling 
eller beslut om utlämnande med förbehåll gällande 
handling som överlämnats till stadens slutarkiv. 

Stadsarkivarie 
Ers. stadsjurist 

3.5 Brådskande ärenden som inte kan avvakta 
valnämndens nästa sammanträde, KL 6 kap 36 §. 

Valnämndens ordförande 
 

 



SID 1 (1) 

Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
VN/2022:8 

Tidsram för ambulerande röstmottagning vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022 

Förslag till beslut 
De ambulerande röstmottagarna utgår från förtidsröstningslokalen i Solna stadshus. 

Den sista bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning fastställs till kl. 18:30 på valdagen. 

Sammanfattning 
De väljare som på grund av sjukdom, funktionsvariation eller ålder inte har möjlighet att ta sig till 
ett röstmottagningsställe, får om de begär det lämna sina röster i bostaden eller där personen 
befinner sig. Dessa röster lämnas till så kallade ambulerande röstmottagare. Ambulerande 
röstmottagning är möjlig under samma tid som förtidsröstningen, dvs från och med 18 dagar före 
valet och fram till och med valdagen. 

Valnämnden behöver planera den ambulerande röstmottagningen under valperioden och ha god 
beredskap för möjligheten att boka röstmottagare. Väljare ska kunna kontakta valnämnden på 
vardagar dagtid under valperioden för att boka ambulerande röstmottagare. Valnämnden ska 
även under valhelgen erbjuda och ha beredskap för bokning av ambulerande röstmottagare.  

Valnämnden ska fatta beslut om hur sent på valdagen en väljare kan få hjälp av en ambulerande 
röstmottagare. Valnämnden behöver planera de ambulerande röstmottagarnas verksamhet så att 
de efter genomförd röstning på valdagen hinner åka från väljaren till en röstningslokal för att 
lämna väljarens röst innan röstmottagningen avslutas. Nämnden avgör, utifrån de lokala 
förutsättningarna, när begäran om hjälp på valdagen senast ska inkomma. 

Valkansliet föreslår att den sista bokningsbara tiden för ambulerande röstmottagning fastställs till 
kl. 18:30 på valdagen.  

Johanna Hultgren Rebecka Engvall 
Kanslichef  Valsamordnare/Stadssekreterare 

I SOLNASTAD 
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-04-26 
VN/2022:4 

Öppettider för röstlokaler vid 2022 års val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar om öppettider i röstlokaler vid 2022 års val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige enligt stadsledningsförvaltningens förslag.  

Valnämnden delegerar till valsamordnare för valen 2022 att göra eventuella justeringar gällande 
öppettiderna. 

Sammanfattning 
Valnämnden beslutade den 31 mars 2022 § 10 om vilka röstlokaler som ska användas under 
förtidsröstningen i Solna vid 2022 års val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. 
Valnämnden ska nu fatta beslut om öppettider för dessa lokaler.  

Stadsledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på öppettider för förtidsröstningslokalerna, 
där målsättningen har varit att skapa tillgängliga röstlokaler även vad gäller öppettiderna. 
Förvaltningen har tittat på öppettiderna från tidigare års val i förhållande till inkomna 
förtidsröster i respektive lokal. Utifrån dessa har tiderna försökt att anpassas för att bättre möta 
hur människor rör sig i respektive område. Bland annat genom att se till att alla områden någon 
gång under perioden har öppet både på dagen och på kvällen. 

Hänsyn har tagits till vallagens krav på att minst en röstlokal ska vara öppen varje dag under hela 
förtidsröstningsperioden, 24 augusti till och med 11 september 2022 (VL 4 kap § 24). 

Stadsledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar om öppettider i röstlokaler vid 2022 
års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige enligt stadsledningsförvaltningens förslag och 
att valnämnden delegerar till valsamordnare för valen 2022 att göra eventuella justeringar gällande 
öppettiderna. 

Handlingar 
1. Öppettider för röstlokaler 2022

Johanna Hultgren Rebecka Engvall 
Avdelningschef Valsamordnare/Stadssekreterare 

I SOLNASTAD 



ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön mån tis ons tors fre lör sön

24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Röstningslokal: aug aug aug aug aug aug aug aug aug aug sep sep sep sep sep sep sep sep sep

Solna stadshus 08:00 08:00 08:00 Stängt 10:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 Stängt 10:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:00 08:00

Stadshusgången 2 17:00 17:00 15:00 15:00 17:00 17:00 17:00 17:00 15:00 15:00 17:00 17:00 17:00 17:00 15:00 16:00 20:00

171 45 Solna

Biblioteket Solna C, vardagsrummet 10:00 10:00 10:00 11:00 Stängt 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 Stängt 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 11:00 Stängt

Bibliotekstorget 12 19:00 19:00 18:00 16:00 19:00 19:00 19:00 19:00 18:00 16:00 19:00 19:00 19:00 19:00 18:00 16:00

171 29 Solna

Biblioteket i Bergshamra 12:00 12:00 12:00 11:00 Stängt 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 Stängt 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 11:00 Stängt

Bergshamra Torg 19:00 19:00 16:00 15:00 16:00 16:00 19:00 19:00 16:00 15:00 16:00 16:00 19:00 19:00 16:00 15:00

170 72 Solna

Skoga äldreomsorgsb. Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Stängt Stängt 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 Stängt Stängt

Jungfudansen 17 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00

171 50 Solna

Hallen äldreboende Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 11:00 11:00 14:00 11:00 11:00 Stängt Stängt 11:00 11:00 14:00 11:00 11:00 Stängt Stängt

Lövgatan 43-45 16:00 16:00 19:00 16:00 16:00 16:00 16:00 19:00 16:00 16:00

169 32 Solna

Ankaret i Hagalund Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 15:00 09:00 15:00 Stängt Stängt Stängt Stängt 15:00 09:00 15:00 Stängt Stängt

Hagalundsgatan 33 19:00 14:00 19:00 19:00 14:00 19:00

169 66 Solna

Raoul Wallenbargskola i Bagartorp Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 10:00 12:00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 10:00 Stängt

Bagartorpsringen 20 15:00 18:00 15:00

170 64 Solna

Sockerbiten i Ritorp Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 15:00 11:00 15:00 11:00 Stängt 10:00 Stängt 15:00 11:00 15:00 11:00 Stängt Stängt

Regementsgatan 23 a 19:00 14:00 19:00 14:00 15:00 19:00 14:00 19:00 14:00

Raoul Wallenbergskola i Järvastaden Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 10:00 12:00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 10:00 Stängt

Fridenborsvägen 100 15:00 18:00 15:00

170 62 Solna

Öppettider för röstlokaler 2022
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Stadsledningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2022-04-28 

 VN/2022:7 
  
 
 

Valsedlarnas ordning i valsedelställen vid 2022 års val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Valsedlarna vid 2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige placeras i följande 
ordning: 

• Ställ 1: Partivalsedlar för partier som enligt lag har rätt att få sina valsedlar utlagda av 
valnämnden. Placeras i bokstavsordning. 

• Ställ 2: Namnvalsedlar för partier i ”ställ 1”. Placeras i bokstavsordning. 
• Ställ 3: Övriga partiers valsedlar. Placeras i bokstavsordning. 

 
Valsedlarna placeras i de särskilda valsedelställen. Inga övriga lådor, fack eller liknande får 
förekomma med valsedlar i anslutning till eller i röst- och vallokal. 
 
Partierna ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar samt partivalsedlar som inte omfattas av 
valnämndens ansvar till röst- och vallokal. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i 
valsedelställen och ansvarar även för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen enligt valnämndens 
beslutade ordning. Röstmottagarna har inget ansvar om att meddela partierna i de fall 
namnvalsedlarna tar slut. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden ska besluta om valsedlarnas ordning i valsedelställen vid 2022 års val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige samt hanteringen av valsedlarna. Valmyndigheten har föreslagit 
att valsedlarna placeras i bokstavsordning  

Av 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) framgår vilka valsedlar som ska finnas på ett 
röstmottagningsställe och som kommunernas valnämnder är skyldiga att tillhandahålla. I varje 
röst- och vallokal ska det finnas valsedlar med enbart valbeteckning (blanka valsedlar), valsedlar 
med parti- och valbeteckning för partier som sitter i kommun- och regionfullmäktige eller som 
vid något av de senaste valen har haft mer än en (1) procent av rösterna i hela landet. För övriga 
partier ska det finnas möjlighet att själva lämna sina valsedlar så att de finns i lokalerna. 

Valnämnden kan besluta om att ta ansvar för andra valsedlar än de som enligt lagen ingår i 
ansvaret och det är viktigt att alla partiers valsedlar presenteras och behandlas på ett likvärdigt 
sätt. 

Stadsledningsförvaltningen bedömer så som valmyndigheten att en placering av valsedlarna enligt 
bokstavsordning är det mest neutrala och att detta ska gälla för samtliga valsedlar. För att undvika 
otydlighet bör valsedlarna för ett parti följas åt vågrätt, det vill säga om ett parti endast har 
valsedlar för ett eller två val bör det vara en lucka i det valsedelfack som blir tomt.  

I SOLNASTAD 
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I enlighet med den uppdatering av vallagen som började gälla den 1 februari 2022 ska 
röstmottagarna ansvara för att lägga ut levererade valsedlar i valsedelställen enligt valnämndens 
beslutade ordning. Partierna föreslås fortsatt ansvara för att leverera sina namnvalsedlar till 
respektive röst- och vallokal, detsamma gäller för partier vars valsedlar valnämnden inte ansvarar 
för. Röstmottagarna har inte ansvar för att meddela partierna i de fall namnvalsedlarna tar slut. 

Valsedelställ av samma typ som vid tidigare val kommer att användas och ordningen i denna 
tjänsteskrivelse är föreslagen efter de 36 fack (12x3) som finns i dessa. I varje röst- och vallokal 
kommer det att finnas minst tre valsedelställ.  

Stadsledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta att valsedlarna vid 2022 års val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige placeras i följande ordning: 

• Ställ 1: Partivalsedlar för partier som enligt lag har rätt att få sina valsedlar utlagda av 
valnämnden. Placeras i bokstavsordning. 

• Ställ 2: Namnvalsedlar för partier i ”ställ 1”. Placeras i bokstavsordning. 
• Ställ 3: Övriga partiers valsedlar. Placeras i bokstavsordning. 

Valsedlarna ska placeras i de särskilda valsedelställen. Inga övriga lådor, fack eller liknande får 
förekomma med valsedlar i anslutning till eller i röst- och vallokal. 

Partierna ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar samt partivalsedlar som inte omfattas av 
valnämndens ansvar till röst- och vallokal. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i 
valsedelställen och är enligt lagen de som svarar för att placera valsedlarna i valsedelställen. 
 
 
 
Johanna Hultgren  Rebecka Engvall 
Kanslichef   Valsamordnare/Stadssekreterare 
 
 

Bakgrund 
Det är valnämnden i kommunen som beslutar om ordningen bland valsedlarna i valsedelställen. 
Av 8 kap. 2 § vallagen (2005:837) framgår vilka valsedlar som ska finnas på ett 
röstmottagningsställe och som kommunernas valnämnder är skyldiga att tillhandahålla. Partier 
som fått mer än en (1) procent av rösterna vid något av de två senaste valen till riksdagen har rätt 
att få partivalsedlar för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige upptryckta och utlagda av 
valadministrationen. Detsamma gäller för de partier som har mandat i kommun- och 
regionfullmäktige. Partiernas namnvalsedlar samt valsedlar från övriga partier som deltar i valet 
måste däremot partierna själva överlämna till röstmottagare i val- och röstningslokaler.  
 
Frågan om distribuering av valsedlar hanterades i prop. 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare 
vid röstmottagning. Av utredningen framgår att ”De kommuner som förutom utläggning också 
erbjudit distribution av valsedlar till röstmottagningsställena har upplevt större svårigheter än de 
kommuner som enbart erbjudit utläggning av valsedlar. Svårigheterna har främst gällt 
kommunernas distribution av valsedlar till röstmottagningsställen och ansvaret i de fall valsedlar 
saknats. Kommunerna har också upplevt svårigheter med att bl.a. hantera den stora mängden 
valsedlar.” (Prop. 2021/22:52 s. 18). Regeringens bedömning var att partiernas ansvar för 
distribuering inte bör ändras och ingen ändring i lagen avseende detta gjordes. Förvaltningen 

I SOLNASTAD 
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föreslår därför att valnämnden inte beslutar om ett utökat ansvar utan att distribuering av 
partiernas namnvalsedlar, samt valsedlar från övriga partier som deltar i valet, fortsatt innehas av 
partierna själva. 
 
Valmyndigheten har i sitt ställningstagande, daterat 2022-02-18, om gett rekommendationer om 
valsedlarnas ordning. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och 
lätt för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. Valsedlarna rekommenderas att 
placeras lodrätt i valsedelställ samt att valsedlarna i varje rad står i bokstavsordning. 
Förvaltningens förslag utgår från detta. 
 
  

I SOLNASTAD 
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Valsedlarnas ordning i röst- och vallokal vid 2022 års val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige 
 
Ställ 1: Partivalsedlar för partierna som har rätt att få valsedlar utlagda av valnämnden, i 
bokstavsordning enligt följande: 

Riksdag  Kommun  Landsting 

Blanka Blanka Blanka 

Arbetarepartiet- 
Socialdemokraterna 

Arbetarepartiet- 
Socialdemokraterna 

Arbetarepartiet- 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ 

Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 

Liberalerna        
(tidigare Folkpartiet) 

Liberalerna          
(tidigare Folkpartiet) 

Liberalerna        
(tidigare Folkpartiet) 

Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

Sverigedemokraterna  Sverigedemokraterna   Sverigedemokraterna  

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

      

      
 
Ställ 2: Namnvalsedlar för partier i ”ställ 1” enligt samma ordning 
 
Ställ 3: Övriga partiers valsedlar i bokstavsordning 
 
 

I SOLNASTAD 
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Gemensamt förhållningsätt vid 2022 års val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige 
 

Förslag till beslut 
Valnämnden antar gemensamt förhållningsätt vid 2022 års val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige enligt stadsledningsförvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2018 att anta riktlinjer för ett gemensamt 
förhållningssätt under förtidsröstningen samt på valdagen. Syftet var att säkerställa att 
valsystemets grundläggande principer om allmän och lika rösträtt samt fria, hemliga och direkta 
val upprätthålls i Solna vid valen.  
 
Förvaltningen har bedömt att förhållningssättet som antogs 2018 bör uppdateras utifrån de 
förändringar som skett i vallagen, vilka trädde i kraft 1 februari 2022, för att därefter antas för 
2022 års val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Stadsledningsförvaltningen föreslår 
därmed att valnämnden antar gemensamt förhållningsätt vid 2022 års val till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige enligt förvaltningens förslag. 
 
Förhållningssätt; 

• En vallokal och röstlokal ska vara tydligt avgränsad och lämpad för röstmottagning så att 
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Lokalen får inte heller kopplas till en viss 
politisk sammanslutning. 

• I lokalerna eller i utrymmen intill får det inte pågå partipolitisk aktivitet eller propaganda 
som kan påverka eller hindra väljarna i deras val. Detta omfattar hela fastigheten och 
omfattar all form av partipolitisk information så som klotter, affischering och ljud som 
kan tränga in i lokalen. Om detta inte kan garanteras kan röstmottagningen avbrytas. 

• Personer som arbetar för ett parti får inte vistas i, eller i anslutning till, fastigheten med 
kläder eller övrigt med synlig partibeteckning. Undantag gäller för valsedelutdelare på 
valdagen, som får stå och dela ut valsedlar utanför vallokalen. 

• Valdistriktets ordförande och övriga röstmottagare ansvarar för att upprätthålla 
ordningen i och utanför lokalen. Det innebär en rättighet och skyldighet att, enligt 8 kap 4 
§ vallagen, ge anvisningar till personer som uppehåller sig i, eller i ett utrymme intill, ett 
röstningsmottagningsställe att exempelvis flytta sig längre bort från 
röstmottagningsställets ingång. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får 
uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för 
genomförandet av röstmottagningen. 

• Enligt 8 kap 2 § är det röstmottagarna som ansvarar för att placera ut valsedlarna i 
valsedelställen samt för ordningen i valsedelställen. Valsedelställen ska vara 
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insynsskyddade för att ge väljaren möjlighet att bevara sin valhemlighet. Alla valsedlar ska 
lämnas till röstmottagarna som placerar dessa enligt valnämndens beslut. 

Respektive parti ansvarar för att de gemensamma förhållningssätten respekteras och efterlevs, så 
att valsystemets grundläggande principer uppnås vid val till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige. 

Handlingar 

Johanna Hultgren Rebecka Engvall 
Avdelningschef Valsamordnare/Stadssekreterare 

Bakgrund 
Valnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 12 juni 2018 att anta riktlinjer för ett gemensamt 
förhållningssätt under förtidsröstningen samt på valdagen. Syftet var att säkerställa att 
valsystemets grundläggande principer om allmän och lika rösträtt samt att fria, hemliga och 
direkta val upprätthölls i Solna vid valen. Det gemensamma förhållningssättet innehöll fem (5) 
punkter och respektive parti ansvarade för att de gemensamma förhållningssätten respekterades 
och efterlevdes, så att valsystemets grundläggande principer uppnåddes vid valet.  

Ett gemensamt förhållningssätt medför ett förtydligande av uppförandekoder, krav och 
förväntningar vilket i sin tur ger tydlighet och minskar eventuella missförstånd. Inför årets val bör 
nämnden åter anta ett gemensamt förhållningssätt för att säkerställa att valsystemets 
grundläggande principer upprätthålls. Förvaltningen har bedömt att förhållningssättet som antogs 
2018 bör uppdateras utifrån de förändringar som skett i vallagen, och vilka trädde i kraft 1 
februari 2022, för att därefter antas för att gälla för 2022 års val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige.  

Den 1 februari 2022 trädde ändringar i vallagen i kraft. Bland annat klargörs att den som inte 
följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna val- eller röstningslokalen, om 
det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen.  Förvaltningen föreslår 
därför en uppdatering av skrivningen så att detta framgår. 

I utredningen som föregick lagändringen diskuterades formerna för propaganda i anslutning till 
val- och röstningslokaler och bedömningen var att ingen lagändring skulle göras. Vad som 
framgår är att det inte är möjligt eller lämpligt att i vallagen närmare precisera hur stort utrymme 
som omfattas av förbudet mot propaganda. Valmyndigheten har i ställningstagande angett att det 
inte är möjligt att i principbeslut precisera hur stort utrymme som ska omfattas av förbud mot 
propaganda utan en bedömning måste göras utifrån varje enskilt fall.  Förvaltningen föreslår 
därför ingen ändring av tidigare skrivelse. 
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Vidare har lagens 8 kap 2 § uppdaterats så att valnämnden (röstmottagarna) ansvar för utläggning 
av valsedlarna bakom avskärmningen. Solna har redan i tidigare förhållningssätt beslutet om att 
det är röstmottagarna som svarar för utläggningen av valsedlarna i valsedelställen vilket medför 
att det i praktiken inte sker någon förändring. Med anledning av att det nu är reglerat i lag föreslås 
dock en uppdatering av skrivningen så att detta framgår. 
 
Kravet på att platsen för valsedlar måste vara avskärmad för att säkerställa fria och hemliga val 
infördes inför Europaparlamentsvalet 2019. Det är dock första gången kravet tillämpas vid val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige och därmed föreslås att skrivningen förtydligas. 
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