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Valnämndens protokoll 2022-04-13 
 

Plats och tid Katarinarummet klockan 13:30 – 14:30 

Beslutande Anncathrin Kristiansson (S), ordförande 
Eva Sparrborn (M), första vice ordförande 
Bo Johansson (C), andra vice ordförande 
Peter Hallin (S) ersätter Jan-Ove Pettersson (K) 
Julia Bernzen (MP) 

Paragrafer §22–§35 

Sekreterare  
_________________________________________________________ 
Martin Berry 

Ordförande  
_________________________________________________________ 
Anncathrin Kristiansson (S) 

Justerare  
_________________________________________________________ 
Peter Hallin (S) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Nämnd Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-13 

Datum då anslaget sätts upp  

Sista dag för överklagande  

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning 

Underskrift  
_________________________________________________________ 
Martin Berry 
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Ej tjänstgörande 
ersättare 

Per Ginning (M) 

Övriga Henrik Hendeby, valsamordnare 
Martin Berry, biträdande kommundirektör 

Ajournering  
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§ 22 

Val av justerare och fastställande av föredragningslista 

Vår beteckning:  -  

 

Valnämndens beslut 
1. Peter Hallin (S) väljs till justerare. 
2. Föredragningslistan fastställs enligt kallelse: 

1 Val av justerare och fastställande av 
föredragningslista 
 

  

2 Förtidsröstningslokal vid de allmänna valen 
2022 
 

VN/2022:4  

3 Förtidsröstningslokaler med begränsat tillträde 
vid valen 2022 
 

VN/2022:5  

4 Antalet röstmottagare i vallokal 
 

VN/2022:6  

5 Antalet röstmottagare i förtidsröstlokal 
 

VN/2022:7  

6 Ordningen för placering av valsedlar i 
valsedelställ vid valen 2022 
 

VN/2022:8  

7 Delegation av rätten att utse röstmottagare 
 

VN/2022:9  

8 Arvoden och ersättningar till valfunktionärer 
vid de allmänna valen 2022 
 

VN/2022:10  

9 Delegation att utkvittera förtidsröster från Post 
Nord 
 

VN/2022:11  

10 Säkerhetsrutin för röstmottagningen i samband 
med valet 2022 
 

VN/2022:12  

11 Distribution av namnvalsedlar i samband med 
valet 2022 
 

VN/2022:13  

12 Anmälan av delegationsbeslut 
 

  

13 Meddelanden och handlingar för kännedom 
 

  

14 Övriga frågor   
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§ 23 

Förtidsröstningslokal vid de allmänna valen 2022 

Vår beteckning: VN/2022:4 - 111 

 

Valnämndens beslut 
 
Förtidsröstning vid de allmänna valen 2022 anordnas på följande platser och tider: 

1. Godtemplargården, Stockmakaregatan 8, Vadstena alla dagar fr.o.m. 
onsdagen den 24 t.o.m. lördagen den 10 september, måndag-fredag kl. 11.30-
18.00, lördag-söndag kl. 10.00-14.00. 

2. Sammanträdesrummet Vävaren i kommunhuset i Vadstena söndagen den 11 
september kl 08.00-20.00  

 
Sammanfattning 
Kommunen ska ge medborgarna tillfälle att förtidsrösta i röstningslokaler. Lokalerna 
som används ska vara utformade på lämpligt sätt för röstmottagning. Samma krav på 
tillgänglighet och att de ska vara värdeneutrala gäller för förtidsröstningslokaler som 
för vallokalerna.  
 
Valnämnden bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal skall vara öppen för 
röstning. I varje kommun ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje dag 
under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokal. I årets val pågår 
förtidsröstningen fr.o.m. onsdagen den 24 augusti t.o.m. söndagen den 11 september. 
På valdagen, dvs 11 september, ska minst en röstningslokal i varje kommun vara 
öppen för röstmottagning under samma tid som vallokalerna, dvs kl. 08.00-20.00.  
 
Tidigare år har Servicecenter i kommunhuset och Biblioteket under olika tider nyttjats 
som förtidsröstningslokaler. Vid EU-valet 2019 kunde man förtidsrösta i f.d. 
turistbyråns lokaler i Rödtornet. 
Sedan de två senaste valen 2018 resp. 2019 har det skett en del 
organisationsförändringar i kommunen, lokaler har fått ändrat utnyttjande samt att 
kraven på att det ska finnas en avskärmad plats för valsedlar har tillkommit. Var och 
hur förtidsröstningen ska genomföras måste därför ses över. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med hänvisning till ovan att möjligheten att 
förtidsrösta begränsas till ett ställe i kommunen fram till valdagen. Godtemplargården 
(IOGT/NTO lokalen) på Stockmakaregatan 8 är en lämplig lokal som uppfyller 
kravet på tillgänglighet och är värdeneutral. Förtidsröstning kan ske här under tiden 
2022-08-23 – 2022-09-10. På valdagen söndagen 2022-09-11 används 
sammanträdesrummet Vävaren som förtidsröstningslokal. 
 
Antalet förtidsröster vid valet 2018 uppgick till 2.317 st av totalt 6.163 röstberättigade 
eller knappt 38 %. Vid årets val kan man förvänta sig att antalet väljare som utnyttjar 
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denna möjlighet ökar ytterligare.  
 
Då Servicecenter i kommunhuset nyttjades som förtidsröstningslokal var den öppen 
samma tider som den var bemannad, dvs mellan 8 – 16 måndag till fredag. Övriga 
förtidsröstningslokaler hade öppet i fyratimmarspass framförallt eftermiddagstid. 
 
Öppettiderna för förtidsröstning bör anpassas efter väljarnas behov. För att möta 
förväntat ökat antal förtidsröstande samt att röstningen troligen kan ta längre tid med 
anledning av att valsedlarna ska finnas på avskärmad plats föreslås att röstmottagning 
sker måndag-fredag 11.30 – 18.00  och lördag-söndag kl 10.00-14.00. 
 
Finansiering 
Kostanden för hyra av förtidsröstningslokal finansieras inom ramen för Valnämndens 
budget 2022.   
 
Beslutet expedieras till 
Valnämndens ordförande 
Valsamordnaren 
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§ 24 

Förtidsröstningslokaler med begränsat tillträde vid valen 
2022 

Vår beteckning: VN/2022:5 - 111 

 

Valnämndens beslut  
 

1. Förtidsröstning med begränsat tillträde sker på följande platser vid de 
allmänna valen 2022 
- Wasagården. 
- Vätterngården 
- Rättspsykiatriska kliniken 

2. Dag och tid när förtidsröstningen genomförs fastställs i samråd med 
ansvariga för respektive enhet 

 
Sammanfattning 
Valnämnden kan genomföra förtidsröstning med begränsat tillträde. Med detta avses 
vård – och omsorgsboenden, häkten kriminalvårdsanstalter och andra boenden som 
kan vara i behov av anpassad röstning. Till dessa röstningsställen har allmänheten inte 
tillträde, utan det är de boende, intagna och personal som kan rösta. Valsamordnaren 
har haft kontakt med ansvariga för verksamheterna på kommunens äldreboenden och 
den Rättspsykiatriska kliniken. Dessa ser positivt på att förtidsröstning ges möjlighet 
på Wasagården, Vätterngården och den Rättspsykiatriska kliniken. Beroende på 
intresset föreslås att öppethållande fastställs till 2 – 3 timmar på varje ställe och att 
förtidsröstningen förläggs vid tidpunkt som fastställs i samråd med ansvariga för varje 
enhet.  
 
Finansiering 
Kostnaden täcks inom ramen för valnämndens budget 2022. 
 
Beslutet expedieras till 
Wasagården 
Vätterngården 
Rättspsykiatriska kliniken 
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§ 25 

Antalet röstmottagare i vallokal 

Vår beteckning: VN/2022:6 - 000 

 

Valnämndens beslut  
 
1. Antalet röstmottagare i vallokal på valdagen fastställs till åtta stycken per distrikt. 
 
Sammanfattning 
Valnämnden ska besluta om antalet röstmottagare som ska tjänstgöra i varje valdistrikt 
under valdagen den 9 september 2022.  
 
Under valet 2018 utsågs åtta röstmottagare per distrikt. Vallagen ändrades 2019 så att 
väljarna ska kunna ta sina valsedlar i valsedelställen utan insyn. Denna förändring, som 
tillämpades första gången vid EU-valet 2019 innebär att röstmottagarna också har 
ansvar för ordningen bakom avskärmningarna. För att säkra upp detta måste man gå 
bakom avskärmningen då och då och se till att ordningen mellan valsedlarna är som 
den ska vara. På röstmottagarna ligger också uppgiften att se till att flödet av röstande 
i vallokalen fungerar på ett bra sätt. Med åtta personer i varje valdistrikt ges denna 
möjlighet och förutsättningar finns för att skapa ett tjänstgöringsschema som medför 
skäliga arbetspass med mellanliggande vila för valfunktionärerna.  
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§ 26 

Antalet röstmottagare i förtidsröstlokal 

Vår beteckning: VN/2022:7 - 111 

 

Valnämndens beslut  
 

1. Antalet röstmottagare i förtidsröstningslokal under tiden 2022-08-24—09-10 
fastställs till fyra per arbetspass måndag till fredag och tre per pass lördagar 
och söndagar. 

2. Delegeras till valnämndens ordförande att ändra antalet röstmottagare 
beroende på hur arbetssituationen utvecklar sig under röstningsperioden. 

 
Sammanfattning 
Valnämnden ska besluta om antalet röstmottagare som ska tjänstgöra i 
förtidsröstningslokal under valet 2022. Det måste alltid finnas minst två röstmottagare 
i förtidsröstningslokalen och bemanningen bör planeras så att det skall vara möjligt att 
ta rast. Eftersom de flesta väljare som förtidsröstar gör det under sista veckan före 
valet kan det finnas skäl att ha möjlighet att sätta in flera röstmottagare vid vissa 
tillfällen- 
 
Vallagen ändrades 2019 så att väljarna ska kunna ta sina valsedlar i valsedelställen utan 
insyn. Denna förändring, som tillämpades första gången vid EU-valet 2019, innebar 
att röstmottagarna fick ansvar för att ordningen mellan valsedlarna upprättshålls. 
Erfarenheterna från nyordningen är att en tydligare struktur måste till för hur väljarna 
ska kunna ta sina valsedlar och när de ska erhålla sina röstkuvert för att sedan 
genomföra valet bakom valskärmen.  
 
En annan nyhet för Vadstena är att kommunen endast erbjuder ett ställe att 
förtidsrösta på. Då antalet röstande förväntas öka i årets val kan risk för köbildning 
lätt uppstå då röstningsförfarandet  förväntas ta längre tid än tidigare år. 
 
Enligt planerna ska förtidsröstningslokalen ha öppet 6,5 timmar måndag till fredag 
och 4 timmar på lördagar och söndagar. Om fyra röstmottagare utses per arbetspass 
måndag till fredag kan man planera så att möjlighet till rast finns för de tjänstgörande 
röstmottagarna.  På lördagar och söndagar, som har kortare arbetspass, kan det räcka 
med tre tjänstgörande personer. Valdagen, dvs söndagen den 11 september, sköts 
förtidsröstningslokalen av valnämndens kansli, som då är i kommunhuset och berörs 
inte av detta beslut. 
 
Finansiering 
Kostnaden för arvoden till röstmottagare finansieras inom ramen för Valnämndens 
budget 2022. 
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§ 27 

Ordningen för placering av valsedlar i valsedelställ vid valen 
2022 

Vår beteckning: VN/2022:8 - 111 

 

Valnämndens beslut  
 

1. Valsedlarna ska vid valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 
placeras i den ordning kommunstyrelsens förvaltning föreslår. 

2. Valsedlarna ska placeras i valsedelställen av röstmottagarna 
3. Partierna får inte placera ut egna valsedlar/valsedelställ i eller i anslutning till 

vallokalen. 
 
Sammanfattning 
Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det endast 
valnämnden som lägger ut valsedlar på den avskärmade plats som anordnas för 
utläggning av valsedlar, oavsett vilken typ av valsedlar det är. Endast de partier som 
har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. I alla vallokaler och 
röstningslokaler ska finnas blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen för de 
partier som vid något av de två senaste valen till riksdagen fått mer än en procent av 
rösterna i hela landet. Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de 
partier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige.  
De partier som deltar i valen, och har rätt att få sina valsedlar utlagda av valnämnden, 
kan själva komma och lämna sina namnvalsedlar på röstmottagningsstället. 
De partier som deltar i valen men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda av 
valnämnden, kan själva komma och lämna både sina namn- eller partivalsedlar på 
röstningsmottagningsstället  
 
Det är valnämnden i kommunen som beslutar om ordningen bland valsedlarna i 
valsedelställen. För att åstadkomma en likvärdig behandling av de partier som ställer 
upp i valet rekommenderar valmyndigheten att valnämnden fastställer den ordning i 
vilken blanka valsedlar och valsedlar för respektive parti ska placeras i valsedelsställen. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i likhet med tidigare val att blanka valsedlar 
placeras överst i ställen. Därefter placeras de partivalsedlar som tillhandahålls av 
valnämnden i bokstavsordning. De partier som inte får sina valsedlar utlagda av 
valnämnden placeras därefter i valsedelsställen i den ordning de levereras till 
vallokalen. 
Alla valsedlar placeras i de valsedelsställ valnämnden tillhandahåller. Partierna får inte 
placera ut egna valsedelsställ i eller i anslutning till vallokalen.    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ordningen för placering av valsedlar i valsedelsställ vid valen 2022, 
upprättad 2022-04-04. 
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Beslutet expedieras till 
De politiska partierna 
Valsamordnaren 
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§ 28 

Delegation av rätten att utse röstmottagare 

Vår beteckning: VN/2022:9 - 111 

 

Valnämndens beslut  
 
1. Rätten att utse röstmottagare i vallokal inklusive ordförande och vice ordförande 
samt rätten att utse röstmottagare i förtidsröstningslokal delegeras till valnämndens 
ordförande med valsamordnare Henrik Hendeby som ersättare. 
 
 
Sammanfattning 
Rekrytering av röstmottagare till valet 2022 pågår för närvarande. Avsikten är att detta 
ska vara klart under april månad. Förfrågan har gått ut till de personer som fungerade 
som röstmottagare vid valen 2018 och 2019, anställda i kommunen, annonsering på 
kommunens hemsida mm. Ytterligare röstmottagare kommer dock att behöva 
rekryteras.  När en första lista över rekryterad personal är klar kommer denna att 
redovisas för valnämnden. 
 
Det kommer kontinuerligt krävas beslut om antagande av röstmottagare fram till valet 
på grund av avhopp, sjukdom etc. Om beslut ska kunna tas snabbt är det lämpligt att 
rätten att fatta sådana beslut delegeras. 
 
Beslutet expedieras till 
Valnämndens ordförande 
Valsamordnaren 
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§ 29 

Arvoden och ersättningar till valfunktionärer vid de 
allmänna valen 2022 

Vår beteckning: VN/2022:10 - 111 

 

Valnämndens beslut 
1. Ordförande i valdistrikt arvoderas med en fast summa om 3.750 kr 
2. Vice ordförande i valdistrikt arvoderas med en fast summa om 2.950 kr 
3. Övriga röstmottagare i valdistrikt arvoderas med en fast summa om 2.400 kr 
4. Röstmottagare vid förtidsröstningen arvoderas med 180 kr per timma. 
5. Personal som utses att arbeta i valnämndens kansli på valdagen arvoderas 

med ett engångsbelopp på 2.400 kr  
 
Sammanfattning 
Allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs 2022. Det är 
kommunens uppgift att genomföra förtidsröstningen med start den 24 augusti och 
valet på valdagen den 11 september. 
Valnämnden rekryterar och avlönar de röstmottagare som tjänstgör i valet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till ersättningar för 
röstmottagare m fl. Förslaget innebär en höjning av arvodesbeloppet för de som 
tjänstgör i valdistrikt med ca 7 % sedan valen 2018 resp 2019, vilket ligger i nivå 
mellan ökningen av konsumentprisindex (KPI) och Prisbasbeloppökningen sedan 
2018. När det gäller arvodet för röstmottagare i förtidslokal har det ökat med knappt 
30% för att komma upp till ett timarvode som är i nivå med en förtroendevaldas 
timarvode i kommunen.   
  
Beslutsunderlag 
Valsamordnarens Tjänsteskrivelse Arvoden och ersättningar till valfunktionärer vid de 
allmänna valen 2022, daterad 2022-03-25. 
 
Beslutet expedieras till 
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§ 30 

Delegation att utkvittera förtidsröster från Post Nord 

Vår beteckning: VN/2022:11 - 111 

 

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämnden delegerar rätten att för valnämndens räkning, var för sig, 
utkvittera förtidsröster från Post Nord i samband med valet 2022 till följande 
personer: 
Kommunikatör/receptionist Jennika Fransson 
Administratör Anna Sandberg 
Administratör Bibbi Högman 
Administratör Hanna Cervin 

             Valsamordnare Henrik Hendeby 
             Bitr kommundirektör Martin Berry 
             Nämndsordförande Annchatrin Kristiansson  
 
 
Sammanfattning 
Förtidsröster som avges på annan plats än i kommunen skickas via Post Nord till 
kommunens valnämnd. Rösterna levereras eller hämtas kontinuerligt och sorteras 
sedan in på rätt valdistrikt för att lämnas ut till distrikten på valdagen. Röster levereras 
också efter valdagen inför valnämnden preliminära räkning (ondagsräkningen) till 
valnämnden.  
För att förenkla administrationen bör rätten att utkvittera dessa röster delegeras till 
personal i kommunen som normalt tar emot post eller arbetar med valet. 
 
Beslutet expedieras till 
De valda 
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§ 31 

Säkerhetsrutin för röstmottagningen i samband med valet 
2022 

Vår beteckning: VN/2022:12 - 110 

 

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämnden fastställer kommunstyrelseförvaltningens förslag till säkerhetsrutin 
för röstmottagningen vid valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022. 

 
Bakgrund 
För att stärka väljarnas skydd vid röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten 
har riksdagen beslutat om ett antal ändringar i vallagen. Valagens 8 kap § 4 har fr o m 
2022-02-01 följande lydelse 
”Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som befinner sig i lokalen eller i 
ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen 
ska kunna genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt 
lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen. Kan 
röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte genomföras får den tillfälligt avbrytas.” 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en säkerhetsrutin som i samband med valen 
2022 ska tillämpas i vallokaler och förtidsröstningslokaler i det fall förrättningen drabbas 
av olycka eller annan störning. 
Förvaltningen föreslår att valnämnden fastställer förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Säkerhetsrutin för röstmottagningen i samband med valen till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022”, upprättad 2022-03-22 
Förslag till säkerhetsrutin vid röstmottagning 2019. 
 
Beslutet expedieras till 
Valsamordnare 
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§ 32 

Distribution av namnvalsedlar i samband med valet 2022 

Vår beteckning: VN/2022:13 - 110 

 

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämnden kommer till valen 2022 inte låta partierna lämna in sina 
namnvalsedlar till en på förhand anvisad plats. 

 
Sammanfattning 
Enligt nya regler i vallagen, som gäller från 2022, är det endast valnämnden som lägger 
ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnas för utläggning av valsedlar, 
oavsett vilken typ av valsedel det är. Det är valnämndens ansvar att det finns blanka 
valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen i alla vallokaler och röstningslokaler. 
Detta gäller för de partier som vid något av de två senaste valen fått mer än en 
procent av rösterna i hela landet. Valnämnden ansvarar också för att lägga ut 
partivalsedlar för de partier som är representerade i region- eller kommunfullmäktige. 
Utläggen sker endast om partierna begär att valsedlarna läggs ut.  
 
Det är partiernas ansvar att leverera partiernas namnvalsedlar till 
röstmottagningsställena. Valnämnden kan dock besluta att partierna kan lämna in sina 
valsedlar till en på förhandanvisad plats. Väljer kommunen detta alternativ tar 
kommunen på sig ökad administration samt ett större ansvar. 
 
Beslutet expedieras till 
Valsamordnaren 
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§ 33 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vår beteckning:  -  

 

Till sammanträdet finns inga delegationsbeslut anmälda. 
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§ 34 

Meddelanden och handlingar för kännedom 

Vår beteckning:  -  

 

Till sammanträdet finns inga handlingar eller meddelande för kännedom anmälda. 
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§ 35 

Övriga frågor 

Vår beteckning:  -  

 

Inga övriga ärenden. 
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