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Kommunledningskansliet 
Kristoffer Baas,  
kristoffer.baas@kiruna.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-06-10 
 

  

  

Valnämnden 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 20 juni 2022 kl. 
10:00 i Kommunstyrelsens sessionssal för att behandla 
följande ärenden: 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 
Dnr 2022-00538 119 

 

2.  Information från valansvarig 
Dnr 2022-00576 111 

 

3.  Valnämndens internbudget 2022 
Dnr 2022-00641 111 

 

4.  Revidering av vallokal för valdistrikt Kiruna sydost 
Dnr 2022-00574 111 

 

5.  Röstningslokaler och öppettider förtidsröstning  
Dnr 2022-00573 111 

 

6.  Riktlinjer för ambulerande röstmottagare vid valet 2022 
Dnr 2022-00642 111 

 

7.  Kommunikationsplan inför valet 2022 
Dnr 2022-00644 111 

 

8.  Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till 
vallokal och röstmottagningslokal 
Dnr 2022-00643 111 

 

9.  Riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ 
Dnr 2022-00655 111 

 

10.  Distribution av valsedlar vid 2022 års val till riksdag, 
kommun och region 
Dnr 2022-00656 111 

 



Kiruna kommun 
Datum 

2022-06-10 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Ärende Anteckningar 

11.  Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr  

 

 
Thore Johansson 
ordförande 

Kristoffer Baas 
Kommunsekreterare 
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Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 10     
 
 
Godkännande av dagordning 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att dagordningen godkänns 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 11    2022-00576  111 
 
 
Information från valansvarig 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Johanna Waara, kommunledningsförvaltningen föredrar i rubricerat ärenden, information ges om 
nuläge och de ärenden som behandlas idag. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i arbetsutskottet 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att informationen läggs till handlingarna 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______
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§ 12    2022-00641  111 
 
 
Valnämndens internbudget 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att anta internbudget 2022 för valnämnden 
 

 Prel. Budget 2022 
Utfall 

2018 (kr) 

Statsbidrag 658 975 463 479 

Valnämndens driftbudgetram 600 000 650 000 

   

Kostnader     

Personal  1 129 000  836 000 

Lokal och anläggning  20 000  10 000 

Material och tjänster  110 000  86 000 

Summa kostnader 1 259 000 932 00 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-03 från kommunledningsförvaltningen av vilken bland annat framgår att 
valnämndens kommunala budgetram är 600 000 kr för år 2022. Därutöver tillkommer en statlig 
ersättning för administrering av förtidsröstningen i kommunen, vilken valmyndigheten beslutar om. 
Den statliga ersättningen är 658 975 kr för valet år 2022. Detta ger en total budget på 1 258 975 kr. 
 
Tabell 1. Preliminär budget för valnämnden år 2022 samt valnämndens reella kostnader för genomförande av allmänna val år 

2018.  

 Prel. Budget 2022 
Utfall 

2018 (kr) 

Statsbidrag 658 975 463 479 

Valnämndens driftbudgetram 600 000 650 000 

   

Kostnader     

Personal  1 129 000  836 000 

Lokal och anläggning  20 000  10 000 

Material och tjänster  110 000  86 000 

Summa kostnader 1 259 000 932 00 
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I de olika posterna ovan ingår bland annat: 
 
Personal: arvoden valnämnden, förlorad arbetsinkomst, lön timanställda, övertid, arvode 
röstmottagare, traktamenten, bilersättning, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt, försäkring och 
pensioner. Denna post kan vara svårbedömd beroende på hur många kommunanställda som tar ut sin 
ersättning för arbete med valet utanför arbetstid i lediga timmar eller pengar. 
 
Lokal och anläggning: lokalhyror (vallokal, röstningslokal, utbildningar)  
 
Material och tjänster: kontorsmaterial, hyra av transportmedel, annonsering, översättningstjänster, 
förbrukningsmaterial. Vid ovan beräkning har inte beaktats att extern aktör eventuellt kommer att 
anlitas för transport och förvaring av förtids-röster för att effektivisera valadministrationen, främja 
säkra transporter och förvaring av förtidsröster i kommunens östra delar. Upphandling pågår. 
 
Tabell 1 är en redovisning av en preliminär budget för valnämndens arbete utifrån givna ramar och 
erfarenheter från tidigare val samt antaganden gällande några budgetposter. För att underlätta 
ekonomisk uppföljning föreslår kommunlednings-förvaltningen att budgetposterna utgår från 
övergripande kostnadsområden i kommunens ekonomisystem. 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 13    2022-00574   111 
 
 
Revidering av vallokal för valdistrikt Kiruna sydost 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att vallokal för valdistrikt Kiruna sydost ändras från Vittangi skola till Vittangi Folkets hus 
 
Beskrivning av ärendet 
 
I varje valdistrikt ska finnas en vallokal som valnämnden fastställer. Enligt 4 kap. 20 § vallagen ska 
varje kommun 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. En vallokal ska 
inte ha anknytning till viss politisk sammanslutning och bör inte ha sådan anknytning till en viss 
religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen 
(4 kap. 20 § vallagen). 
 
Inför varje val bör en översyn av vallokalerna göras utifrån rådande eller ändrade omständigheter.  
2022-05-30 §4 fastställde valnämnden vallokaler för valet 2022 under förutsättning att lokalerna blir 
bekräftade och uppfyller kraven på tillgänglighet. För valdistriktet Kiruna sydost fastställdes Vittangi 
skola som vallokal. 
 
Med start 2022-05-31 har kommunledningsförvaltningen genomfört översyn av de vallokaler som 
fastställdes i valnämnden 2022-05-30 § 4 samt de röstningslokaler som användes vid valen år 2018 och 
2019. Lokalerna har besökts av kommunledningsförvaltningen, som använt sig av Myndigheten för 
delaktighets checklista för tillgängliga val.  
 
2022-06-01 genomförde kommunledningsförvaltningen en översyn av vallokal och röstningslokal i 
Vittangi. Utifrån översynen bedömer kommunledningsförvaltningen att Vittangi Folkets hus är mer 
lämplig att använda som vallokal.  
 
Det främsta skälet är att Vittangi Folkets hus är en mer tillgänglig lokal jämfört med Vittangi skola. 
Vittangi Folkets hus har goda möjligheter till parkering i direkt närhet till lokalens entré samt goda 
förutsättningar för att kunna möblera röstmottagningslokalen på ett lämpligt sätt. För Vittangi skola 
finns parkeringsmöjligheter längre bort från entré med grindar att passera. Skolans lokal bedöms också 
vara svårare att möblera på ett lämpligt sätt. 
 
Gällande tillgänglighet anger Valmyndigheten i ett vägledande ställningstagande om värdeneutrala 
röstmottagningsställen och förbud mot propaganda (VAL-162) att röstmottagningsställen som 
underlättar röstning för alla väljare bör väljas samt att god tillgänglighet för väljare ska väga tyngre än 
en i övrigt bättre lämpad lokal.  
 
Vad gäller att använda Folkets hus som röstmottagningsställe bedömer Valmyndigheten att så är 
möjligt när det är ett Folkets hus som inte längre drivs av en politisk förening, men att valnämnden bör 
bedöma på vilket sätt den berörda Folkets hus-lokalen används idag samt hur röstberättigade kan 
förväntas uppfatta lokalen. Om valnämnden finner att den berörda Folkets hus-lokalen saknar politisk 
koppling och att det saknas bättre alternativ kan lokalen användas som röstmottagningsställe. Vittangi 
Folkets hus är partipolitiskt och religiöst obundna. De bedriver verksamhet inom biograf, lokaler och 
scen. 
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§ 13, forts    2022-00574   111 
 
 
Kostnad för att hyra Vittangi Folkets hus som vallokal beräknas uppgå till 5 000 kr.  
 
Valnämnden bör ha beslutat om röstmottagningsställen och meddelat dessa till den centrala 
valmyndigheten senast 15 juni 2022. Kommunledningsförvaltningen har informerat Länsstyrelsen i 
Norrbotten om att vallokal för Kiruna sydost kommer att meddelas senast 20 juni. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att vallokal för valdistrikt Kiruna sydost ändras från Vittangi skola till Vittangi Folkets hus 
 
Hantering av ärendet 
 
Valnämnden beslutar 2022-05-30, § att vallokaler vid 2022 års val i Kiruna kommun fastställs enligt 
tabell 1 under förutsättning att de blir bekräftade och uppfyller kraven på tillgänglighet samt att 
vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00-20.00 på valdagen 
 

 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 14    2022-00573  111 
 
 
Fastställande av röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning fastställs enligt tabell 1 och tabell 2, 

under förutsättning att lokalerna blir bekräftade 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att valnämnden 
2022-05-30 § 5 beslutade att anta förslag till allmän förtidsröstning för perioden 2022-08-24 till och 
med 2022-09-11.  
 
Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. I varje 
kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag under perioden för 
förtidsröstning (4 kap. 24 § vallagen). På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara 
öppen för röstmottagning mellan klockan 8.00 och 20.00 (4 kap. 24 § vallagen). Valnämnden kan 
variera öppethållandet och lokalerna utifrån tidigare erfarenheter och sina förutsättningar, så länge 
som grundkravet på minst en öppen lokal varje dag är uppfyllt och det ger väljaren rimliga möjligheter 
att förtidsrösta. 
 
Inför valen 2022 kan det bli aktuellt att uppmana väljarna att rösta i god tid med anledning av 
eventuella pandemirestriktioner. Antalet röstande brukar även öka under sista veckan före valdagen 
och särskilt starkt i slutet av veckan. Kommunledningsförvaltningen har tagit med detta i sina 
beräkningar om öppettider och antalet lokaler för förtidsröstning.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att förtidsröstning utförs i samma omfattning som vid senaste 
allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2018. Vissa mindre ändringar har dock 
gjorts. Möjlighet till förtidsröstning i stadshuset Kristallen under två söndagar, 2022-08-28 samt 2022-
09-04, har lagts till (förutom valdagen) för att möta vallagens krav på öppettider. I bedömningen av 
öppettider har kommunledningsförvaltningen även beaktat statistik från kommunens röstningslokaler 
vid valet år 2018. 



KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
VALNÄMNDEN 2022-06-20 8  
 

Justerandes sign       Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 
 
§ 14, forts    2022-00573  111 
 
 
Tabell 1. Förslag på öppettider i röstningslokaler 
 

Plats  Öppettider  

Abisko, skolan 6 september klockan 16.00-18.00 

Karesuando, Eurosuandohuset 25 augusti klockan 11.00-13.00 

26 augusti klockan 14.00-16.00 

31 augusti klockan 11.00-13.00 

1 september klockan 15.00-17.00 

2 september klockan 14.00-16.00 

7 september klockan 11.00-13.00 

8 september klockan 15.00-17.00 

9 september klockan 14.00-16.00  

11 september klockan 8.00-17.00  

Kattuvuoma 3 eller 4 september, ett tillfälle  

Kebnekaise fjällstation  3 eller 4 september, ett tillfälle 

Kuttainen, sporthallen 30 augusti klockan 14.00-16.00 

11 september klockan 8.00-17.00 

Kiruna, Hjalmar Lundbohmsskolan 7 september klockan 12.00-14.00 

Kiruna, Malmfältens folkhögskola 7 september klockan 9.00-11.00 
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Kiruna, Stadshuset Kristallen 24–25 augusti klockan 11.00-17.00 

26 augusti klockan 10.00-16.00 

27–28 augusti klockan 12.00-15.00 

29–30 augusti klockan 11.00-17.00 

31 augusti klockan 11.00-19.00 

1 september klockan 11.00-17.00 

2 september klockan 10.00-16.00 

3–4 september klockan 12.00-15.00 

5 september klockan 11.00-17.00 

6 september klockan 9.00-17.00 

7 september klockan 9.00-19.00 

8 september klockan 9.00-17.00 

9 september klockan 9.00-16.00 

10 september klockan 12.00-15.00 

11 september klockan 8.00-20.00    

Svappavaara (lokal ej färdigt) 30 augusti klockan 15.00-18.00 

11 september klockan 8.00-17.00 

Vittangi, Folkets hus 1 september klockan 10.00-12.00 

2 september klockan 15.00-17.00 

8 september klockan 10.00-12.00 

9 september klockan 15.00-17.00 

Vuosko 3 eller 4 september, ett tillfälle 

Övre Soppero, skolan 30 augusti, klockan 15.00-17.00 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår även att förtidsröstning på bokbussen erbjuds under allmänna 
valet 2022.  
 
Tabell 2. Förslag på öppettider för förtidsröstning i bokbussen   
 
Plats  Öppettider  

Abisko, vändplan vid skolan 

Vivungi, vändplan 

Lainio, vid färjan 

Masugnsbyn, fd affären 

Parakka, fd affären 

Lannavaara, Lannavaara lodge 

Övre Soppero, bensimacken 

24 augusti klockan 12.15-13.15 

29 augusti klockan 13.45-14.45 

29 augusti klockan 16.30-18.00 

30 augusti klockan 17.00-18.15 

1 september klockan 16.00-18.00 

7 september klockan 17.00-18.00 

8 september klockan 11.30-12.30 

 
Röstmottagning på vård- och omsorgsboenden kommer även att genomföras och betraktas som en del 
av förtidsröstningen men med begränsat tillträde för den breda allmänheten.   
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning fastställs enligt tabell 1 och tabell 2, 

under förutsättning att lokalerna blir bekräftade 
 
Hantering av ärendet 
 
Valnämnden beslutar 2022-05-30 § 5 att anta förslag till allmän förtidsröstning för perioden 2022-08-
24 till och med 2022-09-11 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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Riktlinjer för ambulerande röstmottagare vid valet 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att reviderade riktlinjer för ambulerande röstmottagare fastställs enligt bilaga 1 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att enligt 7 kap. 
3 § vallagen får väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig 
till ett röstmottagningsställe lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare om de begär det. 
Syftet är att ge alla väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt samtidigt 
som valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar nivå. 
 
Ambulerande röstmottagare kan begäras under förtidsröstningsperioden till och med själva valdagen. 
Det är viktigt att ambulerande röstmottagare används av de väljare som enligt vallagen har behov av 
och rätt till denna hjälp. Vid bokning av ambulerande röstmottagning bör valnämnden ha en dialog 
med väljaren för att kunna göra en korrekt bedömning utifrån varje enskilt fall.  
 
I Valmyndighetens vägledande ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning 
(Dnr: 2 00 64-210/98221) bedömer Valmyndigheten att valnämnden behöver planera för samt ha god 
beredskap för möjligheten att boka ambulerande röstmottagare under hela valperioden inklusive 
valhelgen och på valdagen. Valnämnden har mandat att besluta om hur sent på valdagen en väljare kan 
få hjälp av ambulerande röstmottagare. Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden fattar 
strategiska beslut när det gäller att planera kapacitet och bedöma tiden som röstmottagarna behöver 
för att åka till väljaren och efter genomförd röstning hinna till en röstningslokal för att lämna rösten. 
Det är även viktigt att valnämnden informerar väljare om att boka ambulerande röstmottagare med god 
framförhållning, hur den ambulerande röstmottagningen går till och vilken utrustning röstmottagarna 
har med sig. 
 
Riktlinjer för ambulerande röstmottagare antogs av valnämnden i Kiruna kommun 2018-03-08 § 5. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att dessa riktlinjer behöver revideras för att omhänderta 
rekommendationerna i Valmyndighetens vägledande ställningstagande angående tidsramar för 
ambulerande röstmottagning (Dnr: 2 00 64-210/98221). 
 
Vid valet 2018 genomfördes röstning med hjälp av ambulerande röstmottagare för 21 personer i Kiruna 
kommun. 
 
Spridning av information om ambulerande röstmottagare sker genom kommunens kanaler på 
www.kiruna.se/valet2022 och i kommunens sociala medier samt genom annonsering i Kiruna 
annonsblad. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att reviderade riktlinjer för ambulerande röstmottagare fastställs enligt bilaga 1 
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Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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Kommunikationsplan inför valet 2022 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att information om kommunikationsplan val 2022 läggs till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att 
kommunledningsförvaltningen har utarbetat en kommunikationsplan för val 2022. Kommunens 
information är ett komplement till Valmyndighetens information.  
 
Syftet med kommunikationen är att informera väljare om hur valen kommer att genomföras i 
kommunen samt när, var och hur väljare kan rösta, men också att få fler att bli engagerade i att arbeta 
med valen. Den huvudsakliga målgruppen för kommunikationen är allmänheten/invånare i 
kommunen.  
 
Mål för kommunikationen är att: 

 Fler invånare i kommunen ska känna till att det är val, hur valen fungerar samt var, när och hur 
de kan rösta. 

 Invånarna ska känna förtroende för valsystemet och valgenomförandet. 
 Personer som berörs av förändringar av valdistrikt/vallokal ska veta varför denna förändring är 

gjord samt var och när de kan rösta. 
 Personer som vill jobba med valet ska veta vad det innebär och hur de ska gå till väga för att 

intresseanmäla sig. 
 Tjänstepersoner i kommunen som möter allmänhet har en grundläggande kunskap om hur, var 

och när det går att rösta i kommunen samt veta var de kan hänvisa frågor vidare. 
 
Huvudsakliga kanaler för kommunikation är:  

 Kommunens hemsida www.kiruna.se/valet2022   
 Kiruna kommuns instagramkonto  
 Kiruna kommuns sida på facebook  
 Kommunens intranät  
 Annonsering i Kiruna Annonsblad inklusive valbilagan 
 Information i kommunala verksamheter 

 
Kommunikationen ska ske på ett lättillgängligt språk och ska i första hand vara en kortfattad 
information som hänvisar till www.kiruna.se/valet2022 för mer utförlig information eller till 
Valmyndighetens information på www.val.se.  
Aktiviteterna inom kommunikationsplanen utgår från följande områden:  

A. Rekrytera röstmottagare 
B. Information om var, när och hur det går att rösta i valet 2022  
C. Information till kommunanställda som möter allmänheten – och behöver kunna ge viss 

information 
D. Information till partier   
E. Vid kris/oförutsedda händelser  
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§ 16, forts    2022-00644  111 
 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att information om kommunikationsplan val 2022 läggs till handlingarna 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 17    2022-00643  111 
 
 
Förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till vallokal och 
röstmottagningslokal 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att röstmottagare i vallokal och röstningslokal ska inte bära klädsel eller annan utrustning 

som är partipolitisk 
 
att  partier som befinner sig utanför vallokal eller röstningslokal får endast dela ut valsedlar 

till väljarna. Annat kampanjmaterial är inte tillåtet. Partiernas valsedelsutdelare ska inte 
uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner 
utanför entrén 

 
att partiernas utdelning av valsedlar får inte ske i direkt anslutning till vallokal eller 

röstningslokal 
 
att partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är 

partipolitisk får inte uppehålla sig i ett röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme 
till detta. Partifunktionärer som ska gå in i röstmottagningslokaler för att avlämna 
valsedlar måste ta av sig banderoller och liknande partipolitiska symboler 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-08 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att vallagen 
syftar till att ge väljarna ett skydd mot att utsättas för påverkan vid röstningsförfarandet. Detta regleras 
bland annat i bestämmelser om kravet på värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud mot 
propaganda. Att väljaren ska vara ostörd och skyddad från varje form av påverkan under själva 
valhandlingen utgör ett led i att trygga genomförandet av fria och hemliga val. 
 
Av vallagen 8 kap 3 § framgår det att på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det 
inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. 8 
kap. 4 § anger att det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen i och i anslutning till ett 
röstmottagningsställe samt att den som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta 
sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röst-mottagningen ska kunna genomföras. 
 
Valmyndighetens vägledande ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud 
mot propaganda (VAL-162) innehåller en redogörelse för Valmyndighetens uppfattning gällande 
förbudet mot propaganda.  
 
Förbudet mot propaganda medför att partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller 
utrustning som är partipolitisk inte får uppehålla sig i röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme 
till detta. Om partifunktionärer ska gå in i röstmottagningslokaler måste de ta av sig banderoller och 
liknande partipolitiska symboler.  
 
Reglerna om propaganda innebär aldrig att den grundlagsskyddade rätten till religionsfrihet kan 
inskränkas. Det innebär att det alltid är tillåtet att bära religiös klädsel på och intill ett 
röstmottagningsställe. 
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§ 17, forts    2022-00643  111 
 
 
Inför valet till Europaparlamentet år 2019 antog valnämnden 2019-04-09 § 11 förhållningsregler för 
propaganda i och i anslutning till vallokal och röstningslokal. Förhållningsreglerna utformades utifrån 
erfarenheter från valet år 2018 och syftade till att göra det tydligare för röstmottagare att ansvara för 
ordningen i och utanför val- och röstningslokaler. Förhållningsreglerna innebar att utdelning av 
valsedlar vid val- eller röstningslokal till röstande får ske som lägst 20 meter från entrén till val- eller 
röstningslokalen samt att partijackor samt andra partipolitiska symboler och profilkläder endast får 
användas i direkt anslutning till avlämning av valsedlar i val- och röstningslokaler. För att omhänderta 
Valmyndighetens vägledande ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud 
mot propaganda har kommunledningsförvaltningen omarbetat dessa förhållningsregler inför valet 
2022. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att röstmottagare i vallokal och röstningslokal ska inte bära klädsel eller annan utrustning 

som är partipolitisk 
 
att  partier som befinner sig utanför vallokal eller röstningslokal får endast dela ut valsedlar 

till väljarna. Annat kampanjmaterial är inte tillåtet. Partiernas valsedelsutdelare ska inte 
uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner 
utanför entrén 

 
att partiernas utdelning av valsedlar får inte ske i direkt anslutning till vallokal eller 

röstningslokal 
 
att partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är 

partipolitisk får inte uppehålla sig i ett röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme 
till detta. Partifunktionärer som ska gå in i röstmottagningslokaler för att avlämna 
valsedlar måste ta av sig banderoller och liknande partipolitiska symboler 

 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 18    2022-00655  111 
 
 
Riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa reviderade riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-09 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att valnämnden 
beslutade 2010-05-31 § 15 om riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att riktlinjerna behöver revideras inför valen 2022 för att 
överensstämma med ändringar i vallagen samt med Valmyndighetens rekommendationer i 
ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen (VAL-161) och ställningstagande om 
avskärmning av platsen för valsedlar (VAL-155).  
 
Det är valnämnden som beslutar om i vilken ordning valsedlarna ska presenteras i valsedelställen. 
 
En nyhet i vallagen inför valen 2022 är att det är valnämnden som övertar ansvaret för att lägga ut 
samtliga valsedlar i valsedelställen, även de valsedlar som partierna tidigare ansvarat för att lägga ut. 
Syftet med lagändringen är att ge valnämnderna bättre möjligheter att planera kontrollen av 
valsedelställen samt påfyllnaden av valsedlarna. Partiernas ansvar för distributionen av valsedlar till 
röstmottagningsställen har inte förändrats. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att revidering av riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ fastställs enligt bilaga 1 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att fastställa reviderade riktlinjer för valsedlars placering i valsedelställ 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 19    2022-00656  111 
 
 
Distribution av valsedlar vid 2022 års val till riksdag, kommun och region 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att valadministrationen ansvarar för att distribuera partivalsedlar och blanka valsedlar i 

enlighet med 8 kap 2§ i vallagen 
 
att samtliga registrerade partier kan lämna parti- och namnvalsedlar till valadministrationen 

i Kristallen senast 2022-08-19 klockan 16.00, för distribution av valsedlar till bokbussen, 
förtidsröstningslokalerna Kebnekaise fjällstation, Kattuvuoma och Vuosko samt 
förtidsröstning med begränsat tillträde 

 
att  samtliga registrerade partier ansvarar för att distribuera sina namnvalsedlar till samtliga 

vallokaler och röstningslokaler i kommunen (förutom de röstningslokaler som omfattas 
av andra att-satsen), för utläggning av röstmottagarna i de enskilda lokalerna 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger skrivelse 2022-06-10 från kommunledningsförvaltningen av vilken framgår att endast de 
partier som anmält deltagande i valet får ha sina valsedlar utlagda i vallokalen eller röstningslokalen. 
Registreringen kan ske senast 30 dagar före valdagen och Valmyndigheten tillhandhåller aktuell 
förteckning på sin hemsida. 
 
Enligt vallagen 8 kap. 2 § ska röstmottagarna ansvara för att lägga ut och fylla på blanka valsedlar samt 
partivalsedlar från vissa registrerade partier. För dessa partier ansvarar valadministrationen för att 
valsedlar alltid finns på plats. 
 
- parti som fått mer än 1 % av rösterna vid något av de två senaste riksdagsvalen och begärt att deras 

valsedlar läggs ut. För 2022 års val är det nio partier: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 
Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet. Partivalsedlar för dessa partier 
ska läggas ut för alla tre valen. 

- parti som är representerat i region- eller kommunfullmäktige och som begärt att deras valsedlar ska 
läggas ut i respektive val. 

 
Övriga registrerade partier ansvarar själva för att deras partivalsedlar finns i val- och 
röstningslokalerna, förutsatt att kommunen inte beslutar något annat. 
 
Samtliga registrerade partier ansvarar för att distribuera sina namnvalsedlar till alla val- och 
röstningslokaler i kommunen. 
 
Ändrad lagstiftning för utläggning av valsedlar i valsedelställ 
Vallagen har ändrats inför årets val och det innebär att partier som lämnar valsedlar i val- och 
röstningslokaler ska lämna dessa till röstmottagarna i respektive lokal och röstmottagarna lägger ut 
valsedlarna i valsedelställen. Valsedlar placeras ut enligt Kiruna kommuns riktlinjer för valsedlars 
placering i valsedelställ.  
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§ 19, forts    2022-00656  111 
 
 
Undantag från rutin om distribution av valsedlar 
Kommunen använder bokbussen för att möjliggöra förtidsröstning på fler platser utanför Kiruna 
centralort. Förtidsröstning genomförs också på tre platser i väglöst land: Kebnekaise fjällstation, 
Kattuvuoma och Vuosko. Förtidsröstning med begränsat tillträde genomförs på vård- och 
omsorgsboenden. Dessa förtidsröstningslokaler undantas från kommunens generella regler för 
distribution av valsedlar. 
 
Undantaget innebär att partier som är registrerade men inte omfattas av utläggning av valsedlar i 
enlighet med vallagen 8 kap. 2 § erbjuds att lämna in parti- och namnvalsedlar till valadministrationen 
i Kristallen senast 2022-08-19 klockan 16.00 för utläggning i bokbussen, i röstningslokalerna i väglöst 
land samt förtidsröstning med begränsat tillträde. 
 
Samtliga registrerade partier erbjuds att lämna in namnvalsedlar till valadministrationen i Kristallen 
senast 2022-08-19 klockan 16.00 för utläggning i bokbussen, i röstningslokalerna i väglöst land samt 
förtidsröstning med begränsat tillträde.  
 
Tabell 1. Ansvar för distribution av valsedlar till val- och röstningslokaler 
 
 Partivalsedlar Namnvalsedlar Undantaget 

Bokbuss, förtidsröstning i väglöst 
land samt förtidsröstning med 
begränsat tillträde  

Registrerat parti 
som omfattas av 
vallagen 8kap2§ 

Valadministrationen ansvarar 
för att valsedlarna finns i alla 
val- och röstningslokaler 

Partierna ansvarar för att 
valsedlarna finns i alla 
val- och röstningslokaler 

Inlämning av namnvalsedlar till 
valadministrationen senast 2022-08-19 
så distribuerar och lägger 
valadministrationen valsedlarna i de 
undantagna lokalerna 

Övriga 
registrerade 
partier 

Partierna ansvarar för att 
valsedlarna finns i alla val- 
och röstningslokaler 

Partierna ansvarar för att 
valsedlarna finns i alla 
val- och röstningslokaler 

Inlämning av parti- och namnvalsedlar 
till valadministrationen senast 2022-08-
19 så distribuerar och lägger 
valadministrationen valsedlarna i de 
undantagna lokalerna 

 
Kommunledningsförvaltningen föreslår 
 
att valadministrationen ansvarar för att distribuera partivalsedlar och blanka valsedlar i 

enlighet med 8 kap 2§ i vallagen 
 
att samtliga registrerade partier kan lämna parti- och namnvalsedlar till valadministrationen 

i Kristallen senast 2022-08-19 klockan 16.00, för distribution av valsedlar till bokbussen, 
förtidsröstningslokalerna Kebnekaise fjällstation, Kattuvuoma och Vuosko samt 
förtidsröstning med begränsat tillträde 

 
att  samtliga registrerade partier ansvarar för att distribuera sina namnvalsedlar till samtliga 

vallokaler och röstningslokaler i kommunen (förutom de röstningslokaler som omfattas 
av andra att-satsen), för utläggning av röstmottagarna i de enskilda lokalerna 
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§ 19, forts    2022-00656  111 
 
 
Yrkanden och beslutsgång 
 
Yrkanden i valnämnden 
 
av Thore Johansson (C) 
 
att kommunledningsförvaltningens förslag bifalls 
 
Valnämnden beslutar i enlighet med Thore Johanssons yrkande 
______ 
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§ 20 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
 
Valnämnden beslutar 
 
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Föreligger anmälan av delegationsbeslut enligt valnämndens delegationsordning senast reviderad  
2018-03-23, § 4 
 
Följande delegationsbeslut avser punkt 7.1 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 

Dnr  Beskrivning 

2022-00658 Behörighet att kvittera Värde innehållande röster 
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