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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Sofia Almqvist 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Weine Samuelsson  
 
Justerande _________________________________________________ 
 Rolf Vestman  
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Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 BEVIS 

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens anslagstavla 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslag sätts 
upp 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift  

Valnämnden 

2022-03-10 

2022-03-17 Datum då anslag 2022-04-08 
  tas ner  

Kansliet 

 
___________________________________________________ 

Sofia Almqvist 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

ÄRENDELISTA 
 

§ 1 Rekrytering av röstmottagare till valdagen 
§ 2 Rekrytering av röstmottagare till förtidsröstning 
§ 3 Rekrytering av ambulerande röstmottagare 
§ 4 Ambulerande röstmottagning 
§ 5 Förtroendevalda som röstmottagare 
§ 6 Utbildning för röstmottagare vid förtidsröstningen 
§ 7 Utbildning för röstmottagare i valdistrikten 
§ 8 Inbjudan till de politiska partierna att delta på utbildningen 
§ 9 Inbjudan till valnämndens ledamöter och ersättare att delta på utbildningen 
§ 10 Arvode röstmottagare, vallokaler 
§ 11 Arvode röstmottagare, förtidsröstning 
§ 12 Fullmakt att hantera försändelser och förtidsröster från PostNord 
§ 13 Behörighet i Valid 
§ 14 Distribution av valsedlar vid allmänna valet 2022 
§ 15 Information - Kommunikationsplan 
§ 16 Delgivningar 
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2022-03-10 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 1 

Rekrytering av röstmottagare till valdagen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att antalet röstmottagare i varje valdistrikt ska vara nio stycken samt ger 
valkansliet i uppdrag att bemanna valdistrikten vid allmänna valet 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagen 3 kap. 4 § ska det finnas minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och 
en ersättare för ordföranden, för varje valdistrikt. Vid röstmottagningen ska minst tre av 
röstmottagarna vara närvarande i vallokalen. En av dessa ska vara ordföranden eller 
ordförandens ersättare. 
 
Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget.  
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 2 

Rekrytering av röstmottagare till förtidsröstning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att ge valkansliet i uppdrag att rekrytera röstmottagare till 
förtidsröstningen vid allmänna valet 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagen 3 kap. 6 § ska det på varje röstmottagningsställe finnas så många 
röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid 
röstmottagning i en röstningslokal ska minst två röstmottagare vara närvarande.  
 
Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 3 

Rekrytering av ambulerande röstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att ge valkansliet i uppdrag att rekrytera ambulerande röstmottagare vid 
allmänna valet 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För att göra organisationen kring ambulerande röstmottagning så effektiv som möjligt föreslås 
att tjänstemän på kommunens kansli förordnas som ambulerande röstmottagare. Förordnandet 
gäller under förutsättning att respektive tjänsteman utbildas enligt vallagens krav. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 4 

Ambulerande röstmottagning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att ge valkansliet i uppdrag att organisera arbetet med ambulerande 
röstmottagning vid allmänna valet 2022. 
 
Valnämnden beslutar att erbjuda väljarna möjligheten att ta hjälp av ambulerande 
röstmottagare fram till klockan 16.00 på valdagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner ska enligt 7 kap. 1 § vallagen erbjuda ambulerande röstmottagare i samband med 
val. Kommunens valnämnd utser ambulerande röstmottagare som hjälper personer som inte 
själva kan ta sig till en val- eller röstningslokal och som inte själva kan ordna med bud. 
Röstmottagaren tar emot väljarens röst och lämnar den sedan i en röstningslokal. Det går att 
anlita ambulerande röstmottagare under hela perioden förtidsröstning är möjlig, även på 
valdagen. 
Ambulerande röstmottagare bedöms även kunna fungera som ersättning för den så kallade 
institutionsröstningen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 5 

Förtroendevalda som röstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att förtroendevalda som har uppdrag i Härryda kommun eller som 
kandiderar på lista för aktuella val som ska genomföras inte ska förordnas att arbeta som 
röstmottagare. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagens 3 kapitel 5 § ska röstmottagare förordnas av valnämnden. Valnämnden 
ger valkansliet i uppdrag att rekrytera röstmottagare till valdistrikten, förtidsröstningen samt 
till den ambulerande röstmottagningen men bör fastställa om förtroendevalda ska förordnas 
som röstmottagare eller ej 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 6 

Utbildning för röstmottagare vid förtidsröstningen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra utbildning för röstmottagare i röstningslokal vid allmänna 
valet tisdag den 16 augusti 2022. Ersättning för deltagande i utbildning utöver 
timarvodet utgår inte. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vallagen 3 kap. 5 §: Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning 
som behövs för uppdraget. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som tillhandahålls av 
den centrala valmyndigheten användas. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller 
komplettera detta om det behövs med hänsyn till lokala förhållanden. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 7 

Utbildning för röstmottagare i valdistrikten 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra utbildning för röstmottagare i vallokal vid allmänna valet 
den 23, 25 och 30 augusti samt 1 september 2022. Ersättning för deltagande i utbildning 
utöver engångsarvodet utgår inte. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vallagen 3 kap. 5 §: Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning 
som behövs för uppdraget. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som tillhandahålls av 
den centrala valmyndigheten användas. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller 
komplettera detta om det behövs med hänsyn till lokala förhållanden. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 8 

Inbjudan till de politiska partierna att delta på utbildningen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att bjuda in 1-2 representanter för de politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige att närvara vid utbildning för röstmottagare i 
valdistrikten. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 9 

Inbjudan till valnämndens ledamöter och ersättare att delta på 
utbildningen 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att bjuda in valnämndens ledamöter och ersättare att närvara vid 
utbildning för röstmottagare i valdistrikten. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 10 

Arvode röstmottagare, vallokaler 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa följande arvode för röstmottagare i vallokal: 
Ordförande - 4 500 kronor 
Vice ordförande - 4 000 kronor 
Övriga röstmottagare - 3 300 kronor 
Ersättning för deltagande i utbildning utöver engångsarvodet utgår inte. 
 
Ersättning utgår som engångsarvode på 700 kr för reserver som deltar i utbildning samt står 
till förfogande under valdagen, om de inte kallas in som röstmottagare. Vid inkallelse utgår 
enbart engångsarvode för röstmottagare i vallokal på valdag enligt ovan. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För allmänna valet 2018 samt EP valet 2019 beslutades om följande arvode till röstmottagare 
i vallokal: 
Ordförande - 3 800 kronor 
Vice ordförande - 3 400 kronor 
Övriga röstmottagare - 3 000 kronor 
  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Weine Samuelsson (M) föreslår att arvodet för röstmottagare i vallokaler ska vara 4 500 
kronor för ordförande, 4 000 kronor för vice ordförande och 3 300 kronor för övriga 
röstmottagare. Ersättning för deltagande i utbildning utöver engångsarvodet utgår inte. 
Ersättning utgår som engångsarvode på 700 kr för reserver som deltar i utbildning samt står 
till förfogande under valdagen, om de inte kallas in som röstmottagare. Vid inkallelse utgår 
enbart engångsarvode för röstmottagare i vallokal på valdag enligt ovan. 
 
Erik Holm (SD) föreslår att höja arvodet för övriga röstmottagare från 3 300 kronor till 3 500 
kronor. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att valnämnden bifaller Weine 
Samuelssons förslag. 
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Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 11 

Arvode röstmottagare, förtidsröstning 
 
Beslut 
Valnämnden fastställer timarvodet för röstmottagare i röstningslokal till 225 kr. Ersättning för 
deltagande i utbildning utöver timarvodet utgår inte. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska besluta om timarvode till röstmottagare i röstningslokal. Vid valet 2018 samt 
EP-valet 2019 var ersättningen 200 kr per timme. 
  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 12 

Fullmakt att hantera försändelser och förtidsröster från PostNord 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att ge fullmakt till nedanstående personer att hantera och kvittera 
ut förtidsröster och andra postförsändelser från PostNord kopplade till allmänna valet 2022:  
Weine Samuelsson, Rolf Vestman, Sofia Almqvist, Josefin Wiberg, Åsa Bergqvist, Danira 
Marusic, Oskar Anlend, Pernilla Wallerstedt, Magdalena Lindberg, Milyon Tekle-
Haile, Thomas Byström, Lina Rydberg, Emelie Ivarson, Yamma Zahir, Alexander Mayr, 
Theresa Bergfjord. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med förtidsröstningen behöver valnämnden ge fullmakt till ett antal personer att 
hantera och kvittera ut förtidsröster och eventuellt andra försändelser kopplade till allmänna 
valet 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 13 

Behörighet i Valid 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att ge kanslichef behörighet att hos Länsstyrelsen begära behörighet i 
Valid för kommunens handläggare. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inför det allmänna valet 2022 byter valmyndigheten valdatasystem, till ett system vid namn 
Valid. Det är Länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara 
behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. Valnämnden behöver ta ställning 
vem eller vilka som ska kunna begära behörigheter i Valid för kommunens handläggare. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 14  Dnr 2022VN6 

Distribution av valsedlar vid allmänna valet 2022  
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att nämnden ska ansvara för att blanka valsedlar och partivalsedlar, för 
partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i 
hela landet, lämnas till kommunens val- och röstningslokaler. Detta gäller även partivalsedlar 
i val till region- och kommunfullmäktige för de partier som redan är representerade inom 
regionen eller kommunen om partiet begärt utläggning. 
 
Partierna ska själva ansvara för distributionen av sina respektive namnvalsedlar och ska 
överlämna dessa till röstmottagarna i val- och röstningslokalerna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ansvarar för att blanka valsedlar och partivalsedlar alltid ska finnas på plats och 
utlagda för väljarna i anslutning till en vallokal eller röstningslokal för förtidsröstning. I val 
till riksdag, region- och kommunfullmäktige gäller detta för det parti som vid något av de två 
senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet. Detta gäller även i 
val till region- och kommunfullmäktige för det parti som redan är representerat inom den 
region eller den kommun där partiet är representerat (8 kap 2 § vallagen). 
 
Valmyndigheten rekommenderar att partierna ansvarar för distributionen av namnvalsedlar 
(valsedlar med kandidatnamn) då valnämnden inte har någon lagstadgad skyldighet att 
hantera namnvalsedlar. Enligt vallagen och i Valmyndighetens styrdokument ska alla 
valsedlar presenteras på ett likvärdigt sätt för väljarna. Kommunens valnämnd fattar därför, 
inför varje val, beslut om hur valsedlarna ska placeras och står som garant för att samtliga 
partiers valsedlar tillhandahålls på ett likvärdigt sätt. Ansvaret för valsedlarnas ordning har 
inget samband med distributionen av dem att göra. 
  
Vissa mindre kommuner väljer att hantera distributionen av samtliga partiers namnvalsedlar 
till vallokalerna och/eller röstningslokalerna. Partierna kan då lämna sina valsedlar centralt till 
kommunen, som sedan fördelar dem till val- och röstningslokalerna. En sådan distribution 
innebär att kommunen åtar sig uppgifter som går längre än de skyldigheter som följer av 
vallagens bestämmelser. Den logistik som krävs för att distribuera valsedlar till samtliga 
röstmottagningsställen behöver betydligt längre framförhållning. Packning av valsedlar sker i 
god tid innan valet och är ett omfattande logistiskt arbete. 
Det är dock valnämnden som ansvarar för att lägga ut valsedlarna på den avskärmade platsen, 
i praktiken röstmottagarna i respektive val- och röstningslokal. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse, daterad 23 februari 2022 

 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 15 

Information - Kommunikationsplan 
 
Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Josefin Wiberg, valsamordnare informerar om arbetet kring kommunikationen gällande 
allmänna valet 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 16 

Delgivningar 
 
Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valmyndigheten har delgett valnämnden ställningstagande som kan användas som 
vägledningen i valarbetet. Det kommer att tas ytterligare ställningstaganden. 
  

 Ställningstagande om valkuvert innehållande flera valsedlar 
 Ställningstagande om tidsramar ambulerande röstmottagning 
 Ställningstagande om anmälan av kandidater för partier med registrerad 

partibeteckning 
 Ställningstagande avskärmning av platsen för valsedlar 
 Ställningstagande anmälan om samtycke till kandidatur 
 Ställningstagande om id-kontroll vid röstning 
 Ställningstagande valsedlarnas ordning i valsedelställen 
 Ställningstagande utbildning av röstmottagare 
 Ställningstagande om värdeneutrala lokaler 
 Ställningstagande om verksamhetsskyddsanalys 
 Ställningstagande om värdeneutrala lokaler och förbud mot propaganda 
 Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare, rösträknare 

m.fl 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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