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Sammanträdesdatum 

2022-05-19 
 

 

  
 
Plats och tid Rådhuset, rådhussalen, kl. 13.00–14.00 

Beslutande Ledamöter 

Leif Fredriksson (S), ordförande 
Gunilla Nordholm (S) 
Gertrud Hjelte (C) 
Daniel Kåks (V) 
Solbrith Stening (M) 
Jan Engsås (L) 
 

 Tjänstgörande ersättare 

Lars Westlund (S) 

Övriga närvarande Kajsa-Lena Fagerström (S) 
Roland Kols (C) 
Staffan Nordström (V) 
Jennifer Berglund, kommunsekreterare 
Oksana Lukina, valsamordnare 

 

Justerare Jan Engsås (L) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, torsdagen den 19 maj 2022 kl. 14.10 
 

Underskrifter 

 Sekreterare  _________________________________  Paragrafer 37-46 
   Jennifer Berglund  

 Ordförande  _________________________________  

 

   Leif Fredriksson (S)  

 Justerare  _________________________________   

 

   Jan Engsås (L)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-20 Datum då anslaget tas ned 2022-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift  _________________________________  
 

   Jennifer Berglund  
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§ 37   

Fastställande av dagordning 

Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändring: 

Ä 14 Sommarläsning, tillkommer 

Valnämndens beslut   

Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag. 
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§ 38  

Röstmottagare vid förtidsröstningen 

 
Sammanfattning 

Valnämnden beslutade den 31 mars 2022 att utse personer som 

röstmottagare vid förtidsröstningen den 24 augusti – 10 september 2022. 

Dock fanns behov av fler ersättare för röstmottagare. Valkansliet föreslår 

följande personer som röstmottagare i förtidsröstningen:  

Ersättare under förtidsröstningen receptionen, Tjädernhuset, vardagar 

Hans Arne Andersson 

Oksana Lukina 

Gunilla Jingstedt 

Leif Fredriksson 

Ersättare under förtidsröstningen receptionen, Tjädernhuset, helger 

Annelie Rydberg 

Oksana Lukina 

Gunilla Jingstedt 

Leif Fredriksson 

Gemensam ersättare förtidsröstningen 

Jan Olsson 

Långshyttan den 6 september och 8 september 

Berit Jansson   

Ersättare under förtidsröstning och under valdagen  

Oksana Lukina 

Gunilla Jingstedt 

Leif Fredriksson 

 

 

 

 

 

Forts. § 38 
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Forts. § 38 

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 
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§ 39  

Röstmottagare valdagen samt ordförande och 
ordförande och vice ordförande i vallokal 

 
Sammanfattning 

Valnämnden beslutade den 31 mars 2022 att utse personer som 

röstmottagare i vallokalerna vid val till allmänna valet den 11 september 

2022. Dock fanns behov av fler röstmottagare i några av valdistrikten. 

Valkansliet föreslår följande personer som röstmottagare i vallokalerna vid 

val till allmänna valet den 11 september 2022: 

Hedemora sydvästra (vallokal: Stureskolans sporthall) 

Torbjörn Granström – NY! 

Pia Andersson  

Isac Rappendahl 

Felicia Larsson 

Susanne Borger 

Sylvia Lundewall 

Helene Erixon 

Ulla Kleberg 

Madeleine Gray 

Monika Hedlöf 

Dala-Husby valdistrikt (vallokal: Smedby skolas sporthall) 

Åke Ljungberg 

Anna-Lotta Sjöstrand 

Therése Hällström 

Ingela Norén 

Jenny Olsén 

Jan Inge 

Anneli Källström 

Alexander Ärfström 

Ninni Ollén – NY! 

 

 

 

Forts. § 39 

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
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
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Forts. § 39 

 

Garpenbergs valdistrikt (vallokal: Församlingshemmet) 

Corine Morelius 

Henrik Hedlund – NY! 

Laila Danielsson 

Anette Eriksson 

Sara Blomqvist 

Janet Werner 

Maya Simson 

Lena Eriksson – NY!  

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 

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
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§ 40  

Valnämndens tjänstgörande under valdagen 

 
Sammanfattning 

Valkansliet har fått uppdrag av valnämnden den 31 mars 2022 att tillfråga 

samtliga i valnämnden om de kan vara tillgängliga under valdagen föra att 

stärka upp i vallokalerna. 

Följande har anmält sig villiga och valkansliet har förslag på placering, med 

undantaget att de kan behöva tjänstgöra på andra ställen om akut behov 

uppstår: 

Gertrud Hjelte Stödfunktion på Stureskolan (nya funktionärer i 

  vallokalen) 

Roland Kols  Stödfunktion på Tjädernhuset på morgonen vid 

  utlämnande av röstlängder m.m. 

Kajsa-Lena Fagerström Förmiddag/kväll på Tjädernhuset 

Leif Fredriksson Eftermiddag/kväll Tjädernhuset 

Allan Mattsson Finns nåbar via telefon för eventuellt stöd 

Jan Engsås  Finns nåbar via telefon för eventuellt stöd 

Lars Westlund Finns nåbar via telefon för eventuellt stöd 

Ulrika Sundquist Finns nåbar via telefon för eventuellt stöd 

Valnämndens beslut  

Godkänner föreslaget från valkansliet med förbehåll att det kan komma att 

ske justeringar om det uppkommer akuta behov på andra ställen. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 

Berörda i valnämnden 
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§ 41 

Centraliserad utkörning av namnvalsedlar 

 
Sammanfattning 

Frågan om centraliseras utkörning av namnvalsedlar har inkommit till 

valkansliet.  

Kommunerna har ej skyldighet att ha en centraliserad distribution gällande 

namnvalsedlarna, partierna ansvarar själva för att leverera namnvalsedlar till 

röstmottagningsstället. Partierna ansvarar även för att se till att 

namnvalsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.  

Valnämnden kan besluta om den servicen ska erbjudas för partierna och i 

vilken utsträckning.  

Valkansliet föreslår valnämnden att besluta följande: 

1. Valnämnden erbjuder partierna hjälp med utkörning av 

namnvalsedlarna till röstmottagningsställen om de har levererat 

namnvalsedlarna till Kommunhuset, Tjädern (Hökargatan 6 ) senast 

den 15 juni 2022. Efter det ansvarar partierna själva att köra ut sina 

namnvalsedlar till röstmottagningsställen.  

2. Partiernas ansvar kvarstår att se till att namnvalsedlarna inte tar slut 

under tiden då röstmottagningen pågår.  

3. Valnämnden tar inget initiativ där partier kan gå ihop för att 

samverka i distributionen.  

4. Informationen om eventuell service för partierna kan ges ut på 

kommunens hemsida.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från valkansliet den 24 april 2022 

 

 

 

 

Forts. § 41 
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Forts. § 41 

Valnämndens beslut  

1. Valnämnden erbjuder partierna hjälp med utkörning av 

namnvalsedlarna till röstmottagningsställen om de har levererat 

namnvalsedlarna till Kommunhuset, Tjädernhuset (Hökargatan 6) 

senast den 15 juni 2022. Efter det ansvarar partierna själva att köra ut 

sina namnvalsedlar till röstmottagningsställen.  

2. En kvittens/mottagarbevis ska upprättas för de namnvalsedlar som 

inkommer före den 15 juni 2022. 

3. Partiernas ansvar kvarstår att se till att namnvalsedlarna inte tar slut 

under tiden då röstmottagningen pågår.  

4. Valnämnden tar inget initiativ där partier kan gå ihop för att 

samverka i distributionen.  

5. Informationen om eventuell service för partierna kan ges ut på 

kommunens hemsida.  

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 42 

Förtäring till röstmottagare i vallokal valdagen 

 
Sammanfattning 

Valnämnden har vid allmänna val ombesörjt att röstmottagare i vallokaler, 

valdagen, fått tillgång till förtäring. Ordföranden vallokal har fått i uppdrag 

att göra inköpet av förtäring. 

Det finns ingen riktlinje som reglerar inköp av förtäring för röstmottagare i 

vallokal. 

Valkansliet föreslår valnämnden att klargöra vad som ska gälla för inköp av 

förtäring till röstmottagare i vallokal och föreslår följande: 

1. Förtäring till röstmottagare i vallokal, valdagen, ska erbjudas.  

2. Ordföranden vallokal har i uppdrag att göra inköpet av förtäring. 

Rekvisition för inköpet hämtas på valkansliet och maxbeloppet för 

inköpet är 100 kronor per röstmottagare. 

Valnämndens beslut  

1. Förtäring till röstmottagare i vallokal, valdagen, ska erbjudas.  

2. Ordföranden vallokal har i uppdrag att göra inköpet av förtäring. 

Rekvisition för inköpet hämtas på valkansliet och maxbeloppet för 

inköpet är 100 kronor per röstmottagare. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 43 

Rapport om valnämndens budget 2022 och 
budgetuppföljning per den 31 mars 2022 

 
Sammanfattning 

Valsamordnaren presenterar i tjänsteskrivelse den 26 april 2022 

valnämndens budget 2022 och budgetuppföljning per den 31 mars 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från valsamordnaren den 26 april 2022 

Valnämndens beslut  

Valnämnden har tagit del av rapporten om valnämndens budget 2022 och 

budgetuppföljning per den 31 mars 2022. 

  

Utdrag till 

Valsamordnare 
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§ 44  

Delgivningar 

 
Följande delgivningar lämnas: 

a) Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2022 § 55, om arvode till 

förtidsröstmottagare, röstmottagare och ordförande samt vice 

ordförande i vallokal 

Valnämndens beslut  

Valnämnden har tagit del av delgivningarna. 
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§ 45  

Rapporter 

 
Följande rapporter lämnas: 

a) Valsamordnaren informerar om den annons som kommunen kommer 

att gå ut med gällande information om valen till riksdag, kommun- 

och regionfullmäktige 2022 

Valnämndens beslut  

Valnämnden har tagit del av rapporterna. 
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§ 46  

Sommarläsning 

 
Sammanfattning 

Ordförande informerar om det material från valmyndigheten som tidigare 

har lämnats vid de utbildningar som genomförts under 2022. Ordförande 

uppmanar valnämnden att ha materialet som sommarlektyr inför 

genomförandet av valet 2022. 

Valnämndens beslut  

Valnämnden har tagit del av ordförandes uppmaning. 

  

 


	Framsida till protokoll VN 2022-05-19
	Samamnträdedag, tid, plats, justerare och anslagsbevis
	Innehållsförteckning 
	§ 37 Fastställande av dagordning
	§ 38 Röstmottagare vid förtidsröstningen
	§ 39 Röstmottagare valdagen samt ordförande och ordförande och vice ordförande i vallokal
	§ 40 Valnämndens tjänstgörande under valdagen
	§ 41 Centraliserad utkörning av namnvalsedlar
	§ 42 Förtäring till röstmottagare i vallokal valdagen
	§ 43 Rapport om valnämndens budget 2022 och budgetuppföljning per den 31 mars 2022
	§ 44 Delgivningar
	§ 45 Rapporter
	§ 46 Sommarläsning

