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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdeslokal Vargen, kl. 13.00–15.45 

Beslutande Ledamöter 

Leif Fredriksson (S), ordförande 
Gunilla Nordholm (S) 
Gertrud Hjelte (C) 
Solbrith Stening (M) 
Allan Mattsson (KL) 

 Tjänstgörande ersättare 

Staffan Nordström (V) 
Ulrika Sundquist (L) 

Övriga närvarande Lars Westlund (S) 
Kajsa-Lena Fagerström (S) 
Roland Kols (C) 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 
Oksana Lukina, valsamordnare 
Gunilla Jingstedt, valkanslist 

Justerare Solbrith Stening (M) 

Justeringens plats och tid Tjädernhuset, torsdagen den 31 mars 2022 kl. 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 17-36 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  _________________________________  

 

   Leif Fredriksson (S)  

 Justerare  _________________________________   

 

   Solbrith Stening (M)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-03-31 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-01 Datum då anslaget tas ned 2022-04-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  _________________________________  
 

   Jennifer Berglund  
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§ 17   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag. 

Valnämndens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 18  

Säkerhetsanalys för valet 2022 

 
Sammanfattning 

Kommunens säkerhetschef har tillsammans med valkansliet tagit fram en 

säkerhetsskyddsanalys. 

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta att man tagit del av 

säkerhetsanalysen.  

Beslutsunderlag 

Säkerhetsanalys från valkansliet den 17 februari 2022 

Valnämndens beslut  

Valnämnden har tagit del av säkerhetsanalysen. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 19 Dnr KS102-22   004 

Förslag till dokumenthanteringsplan för valnämnden 

 
Sammanfattning 

Valkansliet presenterar i tjänsteskrivelse den 14 mars 2022 förslag till 

dokumenthanteringsplan för valnämnden. Valkansliet föreslår valnämnden 

att anta presenterad dokumenthanteringsplan för valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förslag till dokumenthanteringsplan från valkansliet 

den 14 mars 2022 

Valnämndens beslut  

Valnämnden antar presenterad dokumenthanteringsplan för valnämnden. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 20 Dnr KS525-21    001 

Rapport av genomförda åtgärder utifrån 
dataskyddsombudets årsrapport för valnämnden 

 
Sammanfattning 

Dataskyddsombudet lämnade en rapport till valnämnden den 20 janauri 2022 

gällande dataskyddsarbetet i Hedemora kommun för valnämnden. 

Valnämnden beslutade att man tagit del av rapporten och gav uppdrag till 

valsamordnaren att vidta åtgärder i enlighet med dataskyddsombudets 

rekommendation i årsrapport. 

Valkansliet presenterar i tjänsteskrivelse den 14 mars 2022 en rapport av 

genomförda åtgärder utifrån dataskyddsombudets rekommendationer i 

årsrapport den 20 januari 2022. Valkansliet föreslår valnämnden att besluta 

om att man tagit del av rapporten. 

Beslutsunderlag 

Årsrapport från dataskyddsombudet den 20 januari 2022 

Valnämnden den 20 januari 2022 § 3 

Tjänsteskrivelse med rapport från valkansliet den 14 mars 2022 

Valnämndens beslut  

Valnämnden har tagit del av valkansliets rapport den 14 mars 2022 av 

genomförda åtgärder utifrån dataskyddsombudets rekommendationer i 

årsrapport den 20 januari 2022. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 21  

Förslag på förtidsröstningslokaler och öppettider 

 
Sammanfattning 

Följande förtidsröstningslokaler föreslås från valkansliet att användas vid det 

allmänna valet 2022 samt öppettider: 

Centrala Hedemora Receptionen i Tjädernhuset 

Långshyttan  Folkets Hus 

Vikmanshyttan Vikmanshyttans kyrka 

Garpenberg  Garpenbergs församlingshem 

Receptionen i Tjädernhuset, i Hedemora, för förtidsröstning från och med 

den 24 augusti 2022 med följande öppettider: 

Måndag, onsdag samt fredag kl. 08.30-17.00, tisdag och torsdag kl. 

08.30-19.00, lördag och söndag kl. 10.00-13.00: 

Måndagarna 29 augusti, 5 september kl. 08.30-17:00 

Tisdagarna 30 augusti och 6 september kl. 08.30-19:00 

Onsdagarna 24 augusti, 31 augusti och 7 september kl. 08.30-17.00 

Torsdagarna 25 augusti, 1 september och 8 september kl. 08.30-19.00 

Fredagarna 26 augusti, 2 september, och 9 september kl. 08.30-17.00 

Lördagarna 27 augusti, 3 september och 10 september kl. 10.00-13.00 

Söndagarna 28 augusti och 4 september kl. 10.00-13.00 

Övriga förtidsröstningslokaler från och med den 24 augusti 2022 med 

följande öppettider: 

Långshyttan, Folkets hus      

Tisdag den 6 september kl. 10.00-13.00 

Torsdag den 8 september kl. 16.00-19.00    

Vikmanshyttan, Svenska kyrkan 

Tisdag den 6 september kl. 10.00-13.00 

Torsdag den 8 september kl. 16.00-19.00 

 

Forts. § 21 
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Forts. § 21 

Garpenberg, Församlingshemmet 

Tisdag den 6 september kl. 10.00-13.00 

Torsdag den 8 september kl. 16.00-19.00 

Valnämndens beslut  

Valnämnden fastställer presenterade förtidsröstningslokaler och öppettider 

enligt ovan. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 22  

Förslag på vallokaler och öppettider 

 
Sammanfattning 

Följande vallokaler föreslås från valkansliet att användas vid det allmänna 

valet den 11 september 2022 och vallokalerna ska vara öppna på valdagen 

mellan kl. 08.00 och 20.00: 

Distrikt   Lokal 

Sydvästra   Stureskolan (sporthallen) 

Sydöstra   Tjädernhuset 

Nordvästra  Folkets park Hedemora 

Nordöstra   Lokalen på Melinsgatan 7 (f d Gussarvsskolan) 

Vikmanshyttan Vikmanshyttans kyrka  

Garpenberg  Församlingshemmet 

Husby   Smedby skola (sporthallen) 

Långshyttan  Folkets Hus 

Valnämndens beslut  

Valnämnden fastställer presenterade vallokaler och öppettider enligt ovan. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 23  

Förslag på röstmottagare vid förtidsröstningen 

 
Sammanfattning 

Följande personer har förklarat sig villiga att vara röstmottagare vid 

förtidsröstningen den 24 augusti – 10 september 2022 samt valdagen och 

valkansliet förordar att presenterade personer förordnas som 

förtidsröstmottagare, med villkor att röstmottagarna genomgått den 

obligatoriska utbildningen, enligt följande: 

Receptionen, Tjädernhuset  Kan arbeta enbart helg 

Annika Jax   Arletta Myrsell 

Ann-Christine Hedström  Christer Sundberg 

Anneli Källström  Clara Markus-McFadden 

Börje Johansson  Denis Sagirov 

Berit Jansson   Felicia Larsson 

Eva Aronsson  Isac Rappendahl 

Kristina Sälgström  Jenny Olsén   

Lena Borgs   Lennart Cromnow 

Lillebil Brus   Madeleine Gray 

Maya Simpsson  Reza Abolhassan Zadeh Djeddi 

Mikael Bäckstam  Sofie Lundic 

Monika Hedlöf 

Sylvia Lundewall 

Sara Blomqvist 

Solbrith Stening 

Staffan Nordström 

Stig Hedström 

Ulla Kleberg 

 

Förtidsröstning valdagen (vallokal: Tjädernhuset) 

Jennifer Berglund  

Mikael Bäckstam 

Solbrith Stening 

Stig Hedström 

Forts. § 23 

https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=42ea4dfb-5c33-4631-b9c3-027e31f3598b
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=e3f50d35-dbde-4766-a829-32f40fb4fd1d
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=971a9f4f-7667-4e02-9a44-54968ea705da
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=589c150d-7e13-4a5e-8b74-814a5a9e08cc
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=6e399e5a-dcde-49ac-8059-ca4a53c68f2c
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=f04cdd65-3f57-4944-9b39-6e80fa4ea232
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=bef8d737-f8da-4c34-b341-c469018ea7f6
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Forts. § 23 

Gemensamma ersättare 

Göran Grundström 

 

Vikmanshyttan den 6 september och 8 september 

Anna-Karin Dahl 

Hans A. Andersson 

Kristina Sälgström 

Långshyttan den 6 september och 8 september 

Arne Larsson 

Lillebil Brus 

Garpenberg den 6 september och 8 september 

Leif Fredriksson 

Laila Danielsson  

Maya Simpsson 

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att förordna presenterade personer som 

förtidsröstmottagare i förtidsröstningslokal vid det allmänna valet 2022 med 

villkor att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen och 

under förutsättning att personen inte finns med på lista till kommunvalet. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 

https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=be3466bb-04ac-4c08-ad9e-ad67190b47a4
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=76903298-1c4f-4f72-b4bc-76ec245dd8ca
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§ 24  

Förslag på röstmottagare valdagen samt ordförande 
och vice ordförande i vallokal 

 
Sammanfattning 

Följande personer har förklarat sig villiga att vara röstmottagare i 

vallokalerna vid val till allmänna valet den 11 september 2022 och 

valkansliet förordar att presenterade personer förordnas som röstmottagare 

med villkor att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen. 

Röstmottagare kan förflyttas vid behov mellan vallokaler i Hedemora 

kommun, endast ordförande och vice ordförande är ”bundna ” till bestämda 

vallokaler. Den för varje valdistrikt först nämnde att vara ordförande och den 

därefter till att vara dennes ersättare: 

Hedemora sydöstra (vallokal: Tjädernhuset) 

Karin Högvall 

Jan Olsson  

Ann-Christine Hedström  

Christina Grälls  

Åke Dahlberg  

Staffan Nordström 

Christer Sundberg 

Madeleine Lindeberg 

Reza Abolhassan Zadeh Djeddi (Ali) 

Solbrith Stening 

Hedemora sydvästra (vallokal: Stureskolans sporthall) 

Vakant 

Pia Andersson  

Isac Rappendahl 

Felicia Larsson 

Susanne Borger 

Sylvia Lundewall 

Helene Erixon 

Ulla Kleberg 

Madeleine Gray 

Monika Hedlöf 

Forts. § 24 

https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=b3564977-0da9-4fdc-9985-1ae497101cd0
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=51e7b0d4-f286-4fd9-87e2-c43fc145eb31
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=d4e62d16-efed-4a9f-a7a8-2f8036d56ec2
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=c6ccacb0-66ac-4fe5-bcc4-32635f1abe6c
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=1360ac30-c8f4-4ab2-8fe6-3e3cfb5c9d3f
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=36f4143f-dd52-42c6-bed0-1a986033cff3
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=f367b13d-42ee-433b-91a9-d1ab7528c0f4
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=353f1c90-6cc8-43d0-9ac0-deeada1eeba5
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=9924714a-003b-4f45-923b-6257fea432ac
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Forts. § 24 

Hedemora nordvästra (vallokal: Folkets park) 

Patrik Persson  

Linnea Arvidsson  

Lena Borgs 

Sofie Lundic 

Börje Johansson 

Elisabeth Helge 

August Persson 

Alva Andersson 

Christine Axelsson 

Terece Sjöqvist 

 

Hedemora nordöstra (vallokal: Melinsgatan 7, f d Gussarvsskolan) 

Eva Aronsson 

Annika Lindgren 

Marina Svensson 

Stefan Kvarnström 

Pernilla Carlberg 

Anita Östman 

Arletta Myrsell 

Susanne Nordahl 

Lars Holmsved 

Annelie Rydberg 

 

Långshyttans valdistrikt (vallokal: Folkets Hus) 

Berit Jansson  

Lars Olov Nordholm   

Lillebil Brus 

Arne Larsson 

Gunilla Nordholm 

Maria Karlsson 

Maria Westman 

Malin Liljeqvist 

Lena Johansson 

 

 

 

 

 

Forts. § 24 

https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=94098b23-a7a8-40a3-978f-b89bb64c6d6e
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=971a9f4f-7667-4e02-9a44-54968ea705da
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=d74c7a11-8ac9-46c7-8944-d9e578f5bb25
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=5c48595d-d803-4b70-9e48-0993d22f1cb9
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=03396870-8269-459c-92ec-219771d5a097
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=5d78dd31-3cdd-4e16-ab38-2d95c627f84c
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=5d78dd31-3cdd-4e16-ab38-2d95c627f84c
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=ed9c5e51-08f6-402c-8128-4cc31fe5606d
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=4e14c6e8-2f47-4c80-b6df-db9ab5adeb51
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=772bbf4f-b54b-4b26-8a85-80b56b28670d
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=1cf7ca74-ee41-40b9-baf9-b4081c09c51a
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=2b93abf7-902b-4da9-9637-b1bf91d1d3d0
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=1bb1c152-ae28-438a-86ab-3571aeb0bcfe
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=fd672945-a4a1-4066-969f-9192f2803713
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=019a34c6-0ce2-45ba-90f1-57d2b9cc5170
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=019a34c6-0ce2-45ba-90f1-57d2b9cc5170
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=2406ec53-d3ea-4e0d-b036-034d8a3dda15
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=2406ec53-d3ea-4e0d-b036-034d8a3dda15
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Forts. § 24 

Dala-Husby valdistrikt (vallokal: Smedby skolas sporthall) 

Åke Ljungberg 

Anna-Lotta Sjöstrand 

Therése Hällström 

Ingela Norén 

Jenny Olsén 

Jan Inge 

Anneli Källström 

Alexander Ärfström 

 

Vikmanshyttans valdistrikt (vallokal: Vikmanshyttans kyrka) 

Carina Stenholm 

Paula Kungsman 

Anna-Karin Dahl 

Hans O. Andersson 

Ahmad Ibra Ibrahimi 

Clara Markus-McFadden 

Kristina Sälgström 

Lennart Cromnow 

Hans A. Andersson 

Marina Rappendahl 

 

Garpenbergs valdistrikt (vallokal: Församlingshemmet) 

Corine Morelius 

Vakant 

Henrik Hedlund 

Laila Danielsson 

Anette Eriksson 

Sara Blomqvist 

Janet Werner 

Maya Simson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 24 

https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=a016b7ac-7118-4fc5-a930-1082d391df27
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=4ec2b99d-84f5-455d-b221-7b5d6e03be9e
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=e3f50d35-dbde-4766-a829-32f40fb4fd1d
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=523ac41b-dfd3-4347-9f0b-56e18dc97abe
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=523ac41b-dfd3-4347-9f0b-56e18dc97abe
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=7a5a8bc8-a6f5-495e-9167-250c64e300db
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=7a5a8bc8-a6f5-495e-9167-250c64e300db
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=76903298-1c4f-4f72-b4bc-76ec245dd8ca
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=76903298-1c4f-4f72-b4bc-76ec245dd8ca
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=69f54288-004b-4d5b-9153-d1fc2ac45800
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=69f54288-004b-4d5b-9153-d1fc2ac45800
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=97b6bed8-9bdd-4ac9-9456-f4cd4565ca46
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=6e399e5a-dcde-49ac-8059-ca4a53c68f2c
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=d7d72a1e-e534-4585-8181-d7367c65cfbb
https://hedemoraintern.kaskelotonline.se/Pages/Persondetails.aspx?PersonId=52e4d110-f930-4303-9552-5e5366916ffb


 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 24 

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att förordna presenterade personer som röstmottagare 

samt ordförande och vice ordförande i vallokal vid det allmänna valet 2022 

med villkor att röstmottagarna genomgått den obligatoriska utbildningen och 

under förutsättning att personen inte finns med på lista till kommunvalet. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25  

Ställningstagande om institutionsröstning och förslag 
på ambulerande röstmottagning samt ambulerande 
röstmottagare 

 
Sammanfattning 

Om man inte själv kan ta sig till en vallokal eller förtidsröstningslokal på 

grund av allvarlig sjukdom, betydande funktionsnedsättning eller ålder kan 

man rösta med bud. Om man inte har någon anhörig eller bekant som kan 

hjälpa till med budröstning ska man kunna vända sig till de ambulerande 

röstmottagarna.  

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i 

en röstningslokal, med skillnaden att röstmottagaren är skyldig att vid behov 

hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. 

Röstmottagaren har med sig allt nödvändigt material som behövs inklusive 

en väljarförteckning. 

Valnämnden ska förordna ambulerande röstmottagare. En förordnad 

ambulerande röstmottagare bör vara en person som upplevs trovärdig och 

neutral. Sådana särskilt förordnade röstmottagare kan ersätta röstmottagning 

på institutioner, så kallad institutionsröstning och ansvara för att personer 

som ej kan ta sig till vallokalerna får möjlighet att rösta via de ambulerande 

röstmottagarna. 

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta enligt följande: 

1. Så kallad institutionsröstning ska inte genomföras vid allmänna valet 

2022. 

2. Gunilla Jingstedt, Oksana Lukina, Mickael Bäckstam, Lena Borgs 

och Leif Fredriksson förordnas som ambulerande röstmottagare.  

3. De ambulerande röstmottagarna kan besöka kommunens institutioner 

och övriga väljare som ej kan ta sig till röstmottagningsställena vid 

behov och efter överenskommelse under perioden den 24 augusti till 

den 9 september under vardagar, måndag till fredag, kl. 10.00-16.00 

och på valdagen den 11 september kl. 09.00-17.00. 

Forts. § 25 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 25 

Valnämndens beslut  

1. Så kallad institutionsröstning ska inte genomföras vid allmänna valet 

2022. 

2. Gunilla Jingstedt, Oksana Lukina, Mickael Bäckstam, Lena Borgs 

och Leif Fredriksson förordnas som ambulerande röstmottagare.  

3. De ambulerande röstmottagarna kan besöka kommunens institutioner 

och övriga väljare som ej kan ta sig till röstmottagningsställena vid 

behov och efter överenskommelse under perioden den 24 augusti till 

den 9 september under vardagar, måndag till fredag, kl. 10.00-16.00 

och på valdagen den 11 september kl. 09.00-17.00. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26  

Valskjutsar 

 
Sammanfattning 

I vallagen finns ej längre angivet att valskjutsar ska ordnas. Valskjutsar kan 

kompenseras med ambulerande röstmottagning. Därmed föreslår valkansliet 

valnämnden att besluta om att det inte anordnas några valskjutsar. 

Valnämndens beslut  

Valnämnden anordnar inga valskjutsar under det allmänna valet 2022.  

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 KS103-22   024 

Förslag på arvode till förtidsröstmottagare, 
röstmottagare och ordförande samt vice ordförande i 
vallokal 

 
Sammanfattning 

Valkansliet har sett över nuvarande arvodesregler för arbete med val med 

anledning av att nuvarande arvodesregler innehåller oklarheter:  

- ett begrepp om att beräkning sker genom det förhöjda 

inkomstbeloppet. Förhöjt inkomstbelopp existerar inte, däremot finns 

förhöjt prisbasbelopp. Inkomstbasbeloppet speglar 

inkomstutvecklingen, prisbasbelopp speglar prisutvecklingen. Det 

förhöjda prisbasbeloppet för år 2022 är 49 300 kronor, 

inkomstbasbelopp för 2022 är 71 000 kronor. 

- procentsats för röstmottagare finns inte angivet utan endast en 

summa på 2 460 kr. Under valen 2018–2019 arvoderades 

röstmottagare med 4% av inkomstbasbeloppet. Om procentsatsen ej 

kommer att anges i beslutet, kommer inte det fasta arvodet för 

röstmottagare att räknas upp till varje valperiod. Detta kommer att 

försvåra att rekrytera röstmottagare då arvodesutveckling ej kommer 

att ske. 

- timersättningen för röstmottagare som arbetar på timmar (exempelvis 

röstmottagare vid förtidsröstning, ambulerande röstmottagare) 

behöver också uppdateras till varje ny valperiod, annars följer inte 

ersättningen inkomstutvecklingen. 

- inget arvode för ersättare finns fastställt. 

 

Valkansliet föreslår valnämnden att behandla frågan om arvoden på nytt, för 

vidare ställningstagande i kommunfullmäktige.  

 

 

 

 

Forts. § 27 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 27 

 

Valkansliet föreslår följande: 

1. Förslag till arvoden till röstmottagare 

 Enligt nuvarande beslut 

från KF 

Förslag till nytt arvode 

Ordförande 3690 kronor (6 % av det 

förhöjda 

inkomstbasbeloppet) 

4260 kronor (6 % av 

inkomstbasbeloppet) 

uppräknat för året 2022 

Vice ordförande 3075 kronor (5 % av det 

förhöjda 

inkomstbasbeloppet) 

3550 kronor (5 % av 

inkomstbasbeloppet) 

uppräknat för året 2022 

Röstmottagare 2 460 kronor 2840 (4 % av 

inkomstbasbeloppet) 

uppräknat för året 2022 

Förtidsröstmottagare,  

vardagar 

175 kronor  185 kronor per timme 

(uppräknat för året 2022) 

Förtidsröstmottagare,  

helgdagar 

230 kronor  240 kronor per timme 

(uppräknat för året 2022) 

Ersättare på 

valdagen (beredskap 

under valdagen att gå 

in och arbeta ifall om 

inplanerat personal är 

sjuka) 

 

Finns ej  950kronor  

Ersättare under 

förtidsröstning (FT) 

vardag 

Finns ej  60 kronor per timme 

Ersättare (FT) helg Finns ej 80 kronor per timme 

 

2. Dessa summor (fasta arvoden) omfattar allt arbete och utbildning 

under och inför valdagen. Utöver detta ska även milersättning utgå 

enligt vanligt praxis om 1,85 kronor per kilometer.  

 

 

Forts. § 27 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 27 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden ställer sig bakom presenterat förslag till arvoden och 

arvoderegler för röstmottagare och föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

arvoden och arvoderegler för röstmottagare enligt presenterat förslag. 

Förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer arvoden och arvoderegler för röstmottagare 

enligt presenterat förslag. 

  



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28  

Presentation av valsedelställ 

 
Sammanfattning 

För att upprätthålla förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt 

för väljaren att orientera sig bland valsedlarna är det befogat att valsedlarna 

exponeras likformigt på alla röstmottagningsställen. För att underlätta för 

väljarna och röstmottagarna ska valsedlarna därför stå i valsedelställ. Det ska 

också vara lätt för röstmottagarna att få en överblick över valsedlarna och 

kunna hålla ordning bland valsedlarna. 

Enligt rekommendationen från Valmyndigheten är det viktigt att 

valsedelställ presenteras lika på alla distrikt i varje enskilt kommun, därmed 

rekommenderas att ett beslut fattas av valnämnden i varje kommun om 

ordningen gällande presentationen.  

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta följande: 

1. Valsedelställ i Hedemora kommun ska presenteras i bokstavsordning. 

2. Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen 

riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). 

Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning 

under vilken partiet har anmält deltagande i val.  

3. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i 

valsedelstället. 

Valnämndens beslut  

1. Valsedelställ i Hedemora kommun ska presenteras i bokstavsordning. 

2. Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen 

riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). 

Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning 

under vilken partiet har anmält deltagande i val.  

3. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i 

valsedelstället. 

 

Forts. § 28 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 28 

4. Uppdrag ges till valsamordnaren att ta fram en rutin för 

ordningsregler i vallokal för att undvika köbildning och trängsel, t.ex. 

att valkuvert ska delas ut till den som ska rösta efter val av valsedlar. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29  

Uppförande och placering i röstlokal 

 
Sammanfattning 

Enligt rekommendationen från Valmyndigheten är det viktigt att valnämnden 

har beredskap i frågan gällande uppförande i röstnings- och vallokaler, det 

kan vara nödvändigt att anta en rutin som stöd för funktionärer. Utifrån 

offentlighetsprinciper är det tillåtet att folk observerar rösträkningen. Man 

får vara i lokalen men inte störa valarbetet. 

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta följande: 

Valnämnden fastställer följande rutin enligt nedanstående: 

- I varje röstnings-/och vallokal ska förberedas 3–5 sittplatser för att 

möjliggöra observation, observatörer får hålla sig på de anvisade 

platserna.  

- Observatörer får inte störa pågående valarbete, ordförande/dess 

ersättare får avvisa de observatörer som är störande för valarbetet. 

- Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att 

tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig 

betydelse för genomförandet av röstmottagningen. 

- Vid allvarligare händelser, tex. Om den person som stör valarbetet 

vägrar att upphöra med det störande beteendet och /eller inte lämnar 

lokalen, kontaktar ordförande/dess ersättare polisen för 

handräckning. 

- Kan röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte 

genomföras får den tillfälligt avbrytas. 

- Ordförande/dess ersättare ska dokumentera eventuella incidenter och 

lämna in incidentrapport till valsamordnaren efter slutfört uppdrag. 

Valnämndens beslut  

Valnämnden fastställer presenterad rutin enligt ovan. 

  



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30  

Valnämndens sekretariat 

 
Sammanfattning 

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta följande: 

1. Valnämndens kansli förläggs på valdagen till receptionen i 

Tjädernhuset. 

2. Det ska finnas ett sekretariat med erforderlig personal för att svara 

för organisationen under valdagen den 11 september 2022 samt för 

transport av valmaterial till Länsstyrelsen den 12 september och den 

14 september. Transport av valmaterial utförs av säkerhetsansvarige 

Per Torsell, valadministratören Oksana Lukina och valnämndens 

ordförande.  

3. För att effektivisera och säkerställa transportering av förtidsrösterna 

och röstlängder till alla valdistrikt på valdagen den 11 september 

förläggs arbetsuppgiften på röstmottagare. Det innebär att ingen 

extern transport kommer att anlitas för att köra ut förtidsrösterna och 

röstlängderna via valkansliet. Röstlängderna och förtidsrösterna till 

varje distrikt ska därför hämtas upp från Tjäderhuset vid kl. 07.00 av 

vallokalens ordförande eller dess ersättare (en röstmottagare är med 

vid transporten) och transporteras av dem till sin respektive vallokal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forts. § 30 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Forts. § 30 

Valnämndens beslut  

1. Valnämndens kansli förläggs på valdagen till receptionen i 

Tjädernhuset. 

2. Det ska finnas ett sekretariat med erforderlig personal för att svara 

för organisationen under valdagen den 11 september 2022 samt för 

transport av valmaterial till Länsstyrelsen den 12 september och den 

14 september. Transport av valmaterial utförs av säkerhetsansvarige 

Per Torsell, valadministratören Oksana Lukina och valnämndens 

ordförande. 

3. För att effektivisera och säkerställa transportering av förtidsrösterna 

och röstlängder till alla valdistrikt på valdagen den 11 september 

förläggs arbetsuppgiften på röstmottagare. Det innebär att ingen 

extern transport kommer att anlitas för att köra ut förtidsrösterna och 

röstlängderna via valkansliet. Röstlängderna och förtidsrösterna till 

varje distrikt ska därför hämtas upp från Tjäderhuset vid kl. 07.00 av 

vallokalens ordförande eller dess ersättare (en röstmottagare är med 

vid transporten) och transporteras av dem till sin respektive vallokal.  

4. Uppdrag ges till valsamordnaren att tillfråga samtliga i valnämnden 

om de kan vara tillgängliga under valdagen för att eventuellt stärka 

upp i vallokal. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31  

Annonsering 

 
Sammanfattning 

Information om valet till allmänna valet den 11 september 2022 ska lämnas 

till allmänheten genom annonser samt på kommunens hemsida. 

Information ska ges om vallokaler och röstningslokaler, öppettider, röstkort, 

identitetskontroll, budröstning, ambulerande röstmottagare, valskjutsar och 

valnämndens preliminära rösträkning. 

Valkansliet föreslår att valnämnden beslutar att annonsering ska ske enligt 

ovan på kommunens hemsida, i Södra Dalarnas Tidning, i Dala-Demokraten 

och i Lokal i Hedemora-Säter (f d Annonsbladet). 

Valnämndens beslut  

Annonsering ska ske enligt ovan på kommunens hemsida, i Södra Dalarnas 

Tidning, i Dala-Demokraten och i Lokal i Hedemora-Säter (f d 

Annonsbladet). 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32  

Utbildning för röstmottagare 

 
Sammanfattning 

Det är obligatoriskt med utbildning inför det allmänna valet. Valnämnden 

ansvarar för utbildning av röstmottagare utförs. Röstmottagarnas kompetens 

är oerhört viktig för allmänhetens förtroende för valsystemet. Det är 

röstmottagarna som möter väljarna och blir valets ansikte utåt. 

Förslaget är att valnämnden erbjuder några utbildningstillfällen under 

augusti månad för samtliga röstmottagare i förtidsröstnings-och vallokaler. 

För röstmottagare vid förtidsröstningen: 

Den 8 augusti och den 10 augusti. Samtliga utbildningsdatum med tiden 

kl.18.00-20.30. 

För röstmottagare inom vallokaler: 

Den 15 augusti och den 17 augusti med 5 september som reserv vid behov. 

Samtliga utbildningsdatum med tiden kl. 18.00-20.30. 

Inget särskilt tillfälle för arbetsledande röstmottagare (ordförande och vice 

ordförande) utses separat. Alla utbildningstillfällena är en halvtimme längre i 

jämförelse med föregående utbildning som gavs vid förra valet, utifrån 

tänket att en information om arbetsledande roll ska ges vid 

utbildningstillfällena. En erfaren röstmottagare som har tjänstgjort som 

ordförande kommer att medverka vid utbildningen och delge sin erfarenhet 

kopplat till arbetsledningen i valarbetet.  

Utbildningen är obligatorisk för alla röstmottagare. 

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar enligt ovan presenterat förslag gällande utbildning av 

röstmottagare. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33  

Val av mottagare av värdeförsändelser och 
förtidsröster 

 
Sammanfattning 

Valmyndigheten har lämnat information om att det krävs ett protokoll från 

valnämnden där det framgår vem eller vilka som får kvittera ut 

värdeförsändelser som innehåller förtidsröster. 

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta enligt följande:  

Till mottagare att kvittera ut värdeförsändelser innehållande förtidsröster 

utses: 

Valsamordnare, Oksana Lukina 

Valadministratör, Gunilla Jingstedt  

Kommunsekreterare, Jennifer Berglund 

Nämndsekreterare, Lena Eriksson  

Valnämndens ordförande, Leif Fredriksson (S) 

Valnämndens beslut  

Valnämnden beslutar att utse följande mottagare att kvittera ut 

värdeförsändelser innehållande förtidsröster utses: 

Valsamordnare, Oksana Lukina 

Valadministratör, Gunilla Jingstedt  

Kommunsekreterare, Jennifer Berglund 

Nämndsekreterare, Lena Eriksson  

Valnämndens ordförande, Leif Fredriksson (S) 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 34  

Valnämndens preliminära rösträkning s k 
onsdagsräkningen 

 
Sammanfattning 

Tre dagar efter valdagen, den 14 september, ska kommunen genomföra en 

preliminär rösträkning. Då bedöms de förtidsröster som inte skickats till 

vallokalerna, de röster som kommit tillbaka från valdistrikten samt de röster 

som kommit in efter valdagen. 

Länsstyrelsen annonserar gemensamt för alla kommuner om onsdagsräkning.  

Det är frivilligt för kommunerna att själva annonsera. Däremot måste 

kommunen kungöra onsdagsräkningen på kommunens officiella 

anslagstavla. 

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta följande: 

1. Valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning, efter valdagen 

den 11 september 2022, hålls onsdagen den 14 september 2022 kl. 

08.00 i Vargen, Tjädernhuset. 

2. Valnämnden utser sekretariatet, vilken personal från kansliet ska vara 

med.  

3. Kungörelse sker genom annons om tid och plats samt anslag på 

kommunens officiella anslagstavla. 

Valnämndens beslut  

1. Valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning, efter valdagen 

den 11 september 2022, hålls onsdagen den 14 september 2022 kl. 

08.00 i Vargen, Tjädernhuset. 

2. Sekretariatet ska bestå av valsamordnare, valkanslist och 

kommunsekreterare. 

3. Kungörelse sker genom anslag på kommunens officiella anslagstavla. 

  

 

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35  

Förstärkning vid sammanräkning av röster 

 
Sammanfattning 

Valnämndens ledamöter har tidigare fått i uppdrag att efter vallokalens 

stängning förstärka SydÖstra-distriktet vid sammanräkningen av rösterna. 

Valkansliet föreslår valnämnden att utse personer från valnämnden till att 

stärka upp vid SydÖstra-distriktet vid sammanräkningen av rösterna på 

valdagen den 11 september 2022. 

Valnämndens beslut  

Följande personer från valnämnden utses till att stärka upp vid SydÖstra-

distriktet vid sammanräkningen av rösterna på valdagen den 11 september 

2022: 

1. Leif Fredriksson (S) 

2. Gertrud Hjelte (C) 

3. Lars Westlund (S) 

4. Roland Kols (C) 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Valnämndens ordförande och valadministration har deltagit på 

diverse konferenser gällande valarbetet. Material från konferenser 

finns bilagt i kallelsen till dagens valnämnd den 31 mars 2022. 

b) Valnämndens ordförande informerar om att han tidigare mottagit två 

frågor från Marit Andersson (SD) som rörde valet. Frågorna skulle 

besvaras i kommunfullmäktige den 22 mars 2022. Dock drogs 

frågorna tillbaka av Marit Andersson (SD) och ärendet utgick därmed 

från fullmäktiges dagordning. 

Valnämndens beslut  

Valnämnden har tagit del av rapporterna. 
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