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§8

Information vid valnämndens
sammanträden 2021

Dnr 2021-000020000
Sekreteraren lämnar följande information:
-

Information från Sveriges Kommuner och Regioners samt
Valmyndighetens konferens 21 september 2021
Sekreteraren och ledamoten Margareta Lindgren (SD) lämnar en kortare
information om konferensen.

-

Röstmottagarregistret Valman.
Röstmottagarregistret Valman innehåller i nuläget sammanlagt 114
namn. 18 av dessa är valnämnden och valadministrationens tjänstemän,
övriga 96 är röstmottagare. De flesta röstmottagarna vill och kan jobba
vid valet 2022, några är reserver, några är helt nya och några har
förhinder under valet 2022, men vill jobba vid valet 2024.
Flera av de aktiva röstmottagarna har uppdrag både under
förtidsröstningen och på valdagen.

-

Tidplanen för valet 2022
- Utbildningar (5 st) planeras att genomföras under v 33 och v 34 2022.
- Förtidsröstningen pågår 24/8-11/9 2022.
- Förtidsröstning med begränsat tillträde sker 4/9.
- Ambulerande förtidsröstning pågår i huvudsak 5/9-11/9 2022.
- Valdagen är 11/9 2022.
- Valnämndens preliminära rösträkning är 14/9 2022.

-

Reglemente för valnämnden
Kommunfullmäktiges beslutar 25 november 2021. (delges vid
valnämndens nästa sammanträde)

-

Länsstyrelsens beslut om ny valdistriktsindelning i Avesta
kommun fr o m 2022.
(delges vid valnämndens nästa sammanträde)

Valnämndens beslut
- Informationen godkännes.
___
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§9

Röstningslokaler och öppettider för
förtidsröstning

Dnr 2021-000224111
Sammanfattning
Sekreteraren redovisar följande:
Förtidsröstningsperiod
Förtidsröstning ska pågå varje dag under 18 dagar före valdagen.
Förtidsröstningsperioden 2022 är fr o m den 24 augusti till och med valdagen
den 11 september.
Öppettider
Öppettiderna kan variera i de olika röstningslokalerna men på valdagen måste
röstningslokalen vara öppen under samma tid som vallokalerna, klockan 8:00 –
20:00.
Röstmottagningsställe
Ett röstmottagningsställe ska enligt vallagen inte ha anknytning till viss politisk
sammanslutning och bör inte heller ha anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband
med röstning. Valnämnden kan dock använda församlingshem som
röstmottagningsställe.
God tillgänglighet
Röstmottagningsställen bör väljas som underlättar röstning för alla väljare. God
tillgänglighet ska väga tyngre än en i övrigt bättre lämpad lokal även om den har
anknytning till en religiös sammanslutning eller till ett företag. En lokal med
politisk anknytning ska däremot inte användas.
Kravet på en avskärmad plats för valsedlarna
Genom en lagändring som tillämpades första gången vid Europaparlamentsvalet 2019 bestämdes att det i anslutning till ett röstmottagningsställe ska
ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Vid 2022 års val
är det väsentligt fler valsedlar än vid valet 2019, som ska avskärmas och därmed
kan större lokaler behövas.
Kriterier och egenskaper för röstmottagningsställen (utan inbördes ordning)
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- Lokalens förutsättningar att underlätta för väljarna att rösta
- Geografiskt avstånd för väljaren
- Praktisk placering, t ex närhet till annan service
- Lokalens förutsättningar vad gäller trängsel och köer
- Möjlighet till avgränsning och avskildhet
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§ 9 (forts)
- Avstånd till politiska evenemang eller liknande
- Väljaren ska uppfatta lokalen som värdeneutral
Valadministrationens förslag:
-

Följande röstningslokaler och öppettider gäller för förtidsröstningen
valet 2022. Röstningslokaler finns därmed representerade i alla
kommundelar och i kommunens samtliga 6 särskilda boenden.

Röstningslokal 2022

Öppettider (förtidsröstningsperioden)

AVESTA
Avestaparken

Måndag-fredag klockan 10:00-18:00
Lördag klockan 10:00-14:00
Söndag klockan 14:00-16:00
Valdagen klockan 8:00-20:00

Balders hage
(begränsat tillträde)

Söndagen före valdagen, 4 september 2022
klockan 9:30-11:00

Baldersgården
(begränsat tillträde)

Söndagen före valdagen, 4 september 2022
klockan 14:30-16:00

KRYLBO
Krylbo församlingsgård

Måndag-onsdag samt fredag klockan 10:00-12:00
och 13:00-14:30
Torsdag klockan 10:00-12:00 och 13:00-17:00

Björkhagen
(begränsat tillträde)

Söndagen före valdagen, 4 september 2022
klockan 14:30-16:00

FORS
Framnäs

Tisdag samt fredag klockan 9:00-11:00 och
13:00-16:00
Torsdag klockan 15:00-18:00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(17)

Sida

Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-20

§ 9 (forts)
HORNDAL
Tallbacken

Måndag samt fredag klockan 9:00-11:00 och
13:00-16:00
Onsdag klockan 15:00-18:00

SKOGSBO
Skogsgläntan

Veckan före valdagen (v 36); måndag-fredag
klockan 14:00-17:00

Förslag till beslut
- Förtidsröstning anordnas i redovisade röstningslokaler, dagar och tider under
förtidsröstningsperioden 2022.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att besluta om revidering av röstningslokaler och öppettider för
förtidsröstning om behov uppstår.
Beredning/behandling
- Kommunkansliets skrivelse 7 oktober 2021.
Valnämndens beslut
- Förtidsröstning anordnas i redovisade röstningslokaler, dagar och tider under
förtidsröstningsperioden 2022.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att besluta om revidering av röstningslokaler och öppettider för
förtidsröstning om behov uppstår.
___
Beslutet ska skickas till:
- Gruppledare för kommunfullmäktiges partier
- Röstningslokalerna
- Vård och omsorg
- Redovisning av delegationsbeslut
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§ 10

Bemanning vid förtidsröstningen

Dnr 2021-000225111
Sammanfattning
Sekreteraren redovisar följande:
Förtidsröstning kommer att genomföras i åtta olika röstningslokaler under
förtidsröstningsperioden. Vid pågående röstmottagning ska minst två
röstmottagare alltid vara närvarande. Behovet av antal röstmottagare kan variera
utifrån förtidsröstningslokal.
Alla röstmottagare ska genomgå utbildning inför valet.
Förslag till beslut
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att besluta om bemanningen i alla röstningslokaler.
Beredning/behandling
- Kommunkansliets skrivelse 7 oktober 2021.
Valnämndens beslut
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att besluta om bemanningen i alla röstningslokaler.
___

Beslutet ska skickas till:
- Redovisning av delegationsbeslut
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§ 11

Ambulerande röstmottagning och
mottagningstider

Dnr 2021-000226111
Sammanfattning
Sekreteraren redovisar följande:
Ambulerande röstmottagare ska enligt vallagen tillhandahållas av kommunerna.
Det ska alltid vara två ambulerande röstmottagare vid varje mottagning.
Fönsterkuvertet som innehåller röstkort och valkuvert lämnas in tillsammans
med en väljarförteckning till en förtidsröstningslokal som ambulerande
röstmottagning är knuten till.
De ambulerande röstmottagarna besöker väljare som på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe.
Väljare kan få avlämna sina röster till de ambulerande röstmottagarna i
bostaden eller där de befinner sig. De ambulerande röstmottagarna har en
lagreglerad tystnadsplikt och har rätt att hjälpa en väljare att göra i ordning sin
röst.
Vid valet 2018 var det ca 20 väljare och vid valet 2019 var det 11 väljare som
valde att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagning.
Förslag till beslut
- Ambulerande röstmottagning bokas via valnämndens kansli senast klockan
15:00 dagen innan mottagningen.
- Två ambulerande röstmottagare tjänstgör tillsammans, om bokning finns,
måndag-fredag 5-9 september klockan 13:00-16:00, lördag 10 september
klockan 10:00-13:00 och valdagen 11 september klockan 10:00-16:00.
- Övrig tid under förtidsröstningsperioden kan valadministrationens tjänstemän,
efter överenskommelse med väljare, tjänstgöra som ambulerande
röstmottagare. Tjänstemännen kan också tjänstgöra utifall någon av de
ambulerande röstmottagarna fått förhinder.
- Fönsterkuvert med röstkort och valkuvert samt väljarförteckning inlämnas
efter varje mottagningsdag till röstningslokalen i Avestaparken.
- Information om ambulerande röstmottagning ska ges via kommunens
hemsida och i valannonsen.
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- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att utse de ambulerande röstmottagarna.
Beredning/behandling
- Kommunkansliets skrivelse 7 oktober 2021.
Valnämndens beslut
- Ambulerande röstmottagning bokas via valnämndens kansli senast klockan
15:00 dagen innan mottagningen.
- Två ambulerande röstmottagare tjänstgör tillsammans, om bokning finns,
måndag-fredag 5-9 september klockan 13:00-16:00, lördag 10 september
klockan 10:00-13:00 och valdagen 11 september klockan 10:00-16:00.
- Övrig tid under förtidsröstningsperioden kan valadministrationens tjänstemän,
efter överenskommelse med väljare, tjänstgöra som ambulerande
röstmottagare. Tjänstemännen kan också tjänstgöra utifall någon av de
ambulerande röstmottagarna fått förhinder.
- Fönsterkuvert med röstkort och valkuvert samt väljarförteckning inlämnas
efter varje mottagningsdag till röstningslokalen i Avestaparken.
- Information om ambulerande röstmottagning ska ges via kommunens
hemsida och i valannonsen.
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att utse de ambulerande röstmottagarna.
___

Beslutet ska skickas till:
- Redovisning av delegationsbeslut
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§ 12

Vallokaler på valdagen

Dnr 2021-000227111
Sammanfattning
Sekreteraren redovisar följande:
Avesta kommun består av 12 valdistrikt med 1 vallokal i varje distrikt. Dessa
ska vara öppna för röstning mellan 8:00-20:00.
Röstmottagningsställe
Ett röstmottagningsställe ska enligt vallagen inte ha anknytning till viss politisk
sammanslutning och bör inte heller ha anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband
med röstning. Valnämnden kan dock använda församlingshem som
röstmottagningsställe.
God tillgänglighet
Röstmottagningsställen bör väljas som underlättar röstning för alla väljare. God
tillgänglighet ska väga tyngre än en i övrigt bättre lämpad lokal även om den har
anknytning till en religiös sammanslutning eller till ett företag. En lokal med
politisk anknytning ska däremot inte användas.
Kravet på en avskärmad plats för valsedlarna
Genom en lagändring som tillämpades första gången vid Europaparlamentsvalet 2019 bestämdes att det i anslutning till ett röstmottagningsställe ska
ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Vid 2022 års val
är det väsentligt fler valsedlar än vid valet 2019, som ska avskärmas och därmed
kan större lokaler behövas.
Kriterier och egenskaper för röstmottagningsställen (utan inbördes ordning)
- Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
- Lokalens förutsättningar att underlätta för väljarna att rösta
- Geografiskt avstånd för väljaren
- Praktisk placering, t ex närhet till annan service
- Lokalens förutsättningar vad gäller trängsel och köer
- Möjlighet till avgränsning och avskildhet
- Avstånd till politiska evenemang eller liknande
- Väljaren ska uppfatta lokalen som värdeneutral
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Förändringar från valåret 2019
Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan valdistrikt får ny vallokal då samlingslokalen
Kolan anses för liten. Ny vallokal blir teknisk service kontor på Prästgatan.
Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs valdistrikt får också ny vallokal eftersom matsalen i
Klockarskolan numera byggts om till annan verksamhet. Ny vallokal blir
Skogsbo skolas idrottshall.
Skogsbo C-Grytnäs gärde valdistrikt kommer att ha sin vallokal i den nya
matsalen i Skogsbo skola.
Förslag till beslut
- Följande 12 valdistrikt har nedanstående vallokaler valdagen den 11 september
2022:
Avesta N-Högbo:

Avesta församlingsgård

Avesta C:

Markusskolans matsal

Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan:

Teknisk service

Avesta S:

Avesta Brandstation

Horndal:

Kulturforums foajé

By:

Solbacka Bystuga

Folkärna:

Folkärna församlingsgård

Fors:

Fors skolas matsal

Krylbo:

Krylbo församlingsgård

Karlbo:

Karlbo skolas idrottshall

Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs:

Skogsbo skolas idrottshall

Skogsbo C-Grytnäs gärde:

Skogsbo skolas matsal

- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att besluta om revidering av vallokaler om behov uppstår.
Beredning/behandling
- Kommunkansliets skrivelse 8 oktober 2021.
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Valnämndens beslut
- Följande 12 valdistrikt har nedanstående vallokaler valdagen den 11 september
2022:
Avesta N-Högbo:

Avesta församlingsgård

Avesta C:

Markusskolans matsal

Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan:

Teknisk service

Avesta S:

Avesta Brandstation

Horndal:

Kulturforums foajé

By:

Solbacka Bystuga

Folkärna:

Folkärna församlingsgård

Fors:

Fors skolas matsal

Krylbo:

Krylbo församlingsgård

Karlbo:

Karlbo skolas idrottshall

Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs:

Skogsbo skolas idrottshall

Skogsbo C-Grytnäs gärde:

Skogsbo skolas matsal

- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att besluta om revidering av vallokaler om behov uppstår.
___

Beslutet ska skickas till:
- Gruppledare för kommunfullmäktiges partier
- Vallokalerna
- Redovisning av delegationsbeslut
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§ 13

Bemanning i valdistrikten på valdagen

Dnr 2021-000228111
Sammanfattning
Sekreteraren redovisar följande:
Enligt vallagen ska det för varje valdistrikt utses minst fyra röstmottagare, varav
en ordförande och vice ordföranden. Vid röstmottagningen ska minst tre
röstmottagare vara närvarande i vallokalen samtidigt och en av dessa ska vara
ordföranden eller vice ordföranden.
Vid valet 2019 tjänstgjorde sju röstmottagare i de till antal röstberättigade större
valdistrikten och i de mindre tjänstgjorde sex röstmottagare. Några reserver,
som med kort varsel kunde arbeta i valdistrikten, utsågs också.
Alla röstmottagare som utses ska gå utbildningen som valnämnden ordnar.
Förslag till beslut
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att bemanna valdistrikten enligt ovan.
Beredning/behandling
- Kommunkansliets skrivelse 8 oktober 2021.
Valnämndens beslut
- Delegation ges till ordföranden i valnämnden med sekreteraren som
föredragande att bemanna valdistrikten enligt ovan.
___

Beslutet ska skickas till:
- Redovisning av delegationsbeslut
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§ 14

Kriterier för uppdrag som röstmottagare
i förtidsröstning och på valdagen

Dnr 2021-000223 111
Sammanfattning
Sekreteraren redovisar följande:
Vem som helst kan jobba som röstmottagare, ett rimligt krav är dock att
personen är över 18 år. Någon övre åldersgräns får inte sättas.
Det ska alltid ske en individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet och
personen ska vara pålitlig i säkerhetshänseende. Röstmottagarens bemötande är
en viktig egenskap och ska vara professionellt, trevligt och tydligt.
Röstmottagaren ska alltid agera så att väljarnas förtroende för valprocessen
upprätthålls.
För att en röstmottagare ska bedömas som pålitlig ska det finnas personlig
kännedom om personen, att personen i tidigare uppdrag åt kommunen agerat
tillfredställande, att personen lämnar referenser och i övrigt lämnar korrekta
uppgifter till kommunen om dessa behövs.
För att får tjänstgöra som röstmottagare ska man inför varje val ha genomgått
utbildning anordnad av valnämnden.
Röstmottagaren behöver inte bo inom den kommun den får uppdrag av. Det är
bra om kommunen har så bra rekryteringsbas som möjligt med hänsyn till t ex
ålder, kön och etnicitet när röstmottagare utses.
För att någon väljare inte ska känna sig påverkad av röstmottagaren får
röstmottagaren inte vara förtroendevald med uppdrag i Europaparlamentet,
riksdagen, kommunfullmäktige eller regionfullmäktige, ej heller i dess nämnder
eller styrelser. Röstmottagare får inte stå med på valsedel till kommande val.
Förslag till beslut
- Röstmottagare vid valet 2022 utses med ovanstående som grund.
- Röstmottagare får inte vara förtroendevald med uppdrag i
Europaparlamentet, riksdagen, kommunfullmäktige eller regionfullmäktige,
ej heller i dess nämnder eller styrelser.
- Röstmottagare får inte stå med på valsedel till kommande val enligt
ovanstående.
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Beredning/behandling
- Kommunkansliets skrivelse 8 oktober 2021.
Vid valnämndens behandling av ärendet diskuterar valnämnden om
röstmottagare som står med på kyrkovalets nomineringslistor också ska
omfattas av begränsningar att få jobba som röstmottagare eller ej.
Valnämndens sekreterare ges i uppdrag att samla information om hur andra
kommuner beslutat i frågan och om Valmyndigheten eller Länsstyrelsen har
några råd att ge.
Valnämndens beslut
- Röstmottagare vid valet 2022 utses med ovanstående som grund.
- Röstmottagare får inte vara förtroendevald med uppdrag i
Europaparlamentet, riksdagen, kommunfullmäktige eller regionfullmäktige,
ej heller i dess nämnder eller styrelser.
- Röstmottagare får inte stå med på valsedel till kommande val enligt
ovanstående.
- Valnämndens sekreterare ges i uppdrag att göra en utredning om hur personer
på kyrkovalets nomineringslistor omfattas av begränsningar i röstmottagarjobb
i andra kommuner samt inhämta råd från Valmyndigheten eller Länsstyrelsen.
Utredningen redovisas vid valnämndens nästa sammanträde som underlag för
beslut.
___

Beslutet ska skickas till:
- Valnämndens sekreterare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 15

Arvoden och ersättningar i samband
med valet

Dnr 2021-000229111
Sammanfattning
Sekreteraren redovisar följande.
Arvoden och ersättningar ska utgå till de som tar uppdrag som gäller valet 2022.
Arvoden ska gälla för utbildning och för uppdrag som röstmottagare vid
förtidsröstning, ambulerande röstmottagare samt de olika uppdragen som man
har under valdagen i valdistriktet. I vissa fall ska även reseersättning utgå. Även
valnämnden får särskild ersättning om de tjänstgör under valhelgen.
Tidigare valår har personalchefen tagit beslut om arvoden och ersättningar.
Beslutet har sedan delgivits valnämnden.
Förslag till beslut
- Valnämnden ger personalchefen i uppdrag att ta beslut om arvoden och
ersättningar som ska gälla för valet 2022.
- Beslutet delges valnämnden.
Beredning/behandling
- Kommunkansliets skrivelse 8 oktober 2021.
Valnämndens beslut
- Valnämnden ger personalchefen i uppdrag att ta beslut om arvoden och
ersättningar som ska gälla för valet 2022.
- Beslutet delges valnämnden.
___

Beslutet ska skickas till:
- Personalchefen
- Redovisning av delegationsbeslut

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Delgivningar vid valnämndens
sammanträden 2021

Dnr 2021-000019000
-

Checklista tillgänglighet vid val – utdelas.

-

Valnämndens nästa möte planeras till januari eller februari 2022 för bl a
följande ärenden:
- Kriterier för röstmottagare – nomineringslistor till kyrkovalet.
- Post Nords erbjudande om valtjänster.
- Säkerhetsplan för valet.
- Politisk påverkan i eller vid röstningslokal eller vallokal.
- Regler för valaffischering.
Säkerhetssamordnaren inbjuds till mötet.
Datum för mötet skickas ut i god tid till valnämnden.

-

Gruppledare och valledare i kommunfullmäktiges partier ska kallas till
ett möte inför valet 2022 där de får en samlad information om
röstningslokaler, tider för förtidsröstning, vallokaler, säkerhetsplan,
politisk påverkan, valaffischering m m.

___

Beslutet ska skickas till:
- Valnämndens sekreterare
- Säkerhetssamordnaren
- Gruppledare för kommunfullmäktiges partier

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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