
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                        Sammanträdesdatum  
                 2022-06-09      
 
Valnämnden 
 

 
 

 Protokollet expedierat  Utdragsbestyrkande 

  Plats och tid Svenstavik, kommunkontoret, Bergssalen 08:30-11.05 
  

Beslutande Anna Essebrink (M)  
Dan Martinsson (S) tjänstgörande ersättare 
Marlena Hammer (V)  
Sven-Åke Engmar (C) 
Ulla-Britt Lindblad (S)  
 

  

Övriga deltagande Anna Salmi, säkerhetssamordnare 
Elin Ryd, valsamordnare 

  

  
  

Justeringens plats  
och tid 

Elektroniskt den 10 juni 2022 

 
Sekreterare Elin Ryd 

Ordförande Ulla-Britt Lindblad Paragrafer 19-26  

Justeringsperson Anna Essebrink 

ANSLAG/BEVIS 

Bevis om justerade protokoll anslås sedan 2018-01-01 på kommunens officiella tillika digitala 
anslagstavla. Besök www.berg.se för att nå anslagstavlan. 
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    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                        Sammanträdesdatum  
                 2022-06-09      
 
Valnämnden 
 

 
 

 Protokollet expedierat  Utdragsbestyrkande 

Ärendelista 
 

Informationer 

1 08.30- 09.30 Information och genomgång av 
utbildningsinnehåll för röstmottagare- Elin Ryd, 
valsamordnare och Anna Salmi, säkerhetssamordnare 

  

2 09:30-09:50 Information om 
verksamhetskyddsanalysen- Elin Ryd, valsamordnare 
och Anna Salmi, säkerhetssamordnare 

  

3 09:50-10:00 Paus   

4 10:00-10:05 Information om valtelefon- Elin Ryd, 
valsamordnare 

  

5 10:05-10:15 Valpropaganda i anslutning till 
röstningslokaler- Elin Ryd, valsamordnare 

  

6 10:15-10:30 Uppföljning och rekrytering och läget 
angående röstmottagare- Elin Ryd, valsamordnare 

  

7 10:30-10:35 Val i pandemitider- Elin Ryd, 
valsamordnare 

  

8 10.35-10.40 Valmaterial- Elin Ryd, valsamordnare   

Sammanträdespunkter 

9 Val av justeringsperson, tid och plats för justering   

10 Fastställande av dagordning  4 

Ärenden 

11 Valsedlars placering 2022/163 5 - 7 

12 Valpropaganda i anslutning till val- och 
röstningslokaler 

2022/171 8 

13 Utbildningsplan 2022/80 9 

14 Ambulerande röstmottagning 2022/166 10 - 
11 

15 Dubblettröstkort 2022/167 12 

2



    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
                        Sammanträdesdatum  
                 2022-06-09      
 
Valnämnden 
 

 
 

 Protokollet expedierat  Utdragsbestyrkande 

16 Uppdrag om att skicka ut informationsblad 2022/183 13 

17 Möblering   

18 Valsedlar vid ambulerande röstmottagning 2022/188 14 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 
 2022-06-09 
  

Valnämnden 
 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 19   
 
Fastställande av dagordning 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
Ärende 17 Möblering utgår 
Ärende 18 Valsedlar vid ambulerande röstmottagning tillförs 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 20  Dnr KS 2022/163 
 
Valsedlars placering 
 
Valnämndens beslut 
1. Partivalsedlar för de partier som har rätt att få valsedlar upptryckta 

och utlagda av valnämnden om de begär det, placeras i eget 
valsedelställ i bokstavsordning A-Ö, i lodrät ordning, med början 
längst upp till vänster, samt blanka valsedlar längst ner enligt 
bifogad bild ”insynsskydd och placering” daterad den 24 maj 2022. 

2. Namnvalsedlar för samtliga partier placeras i eget/egna valsedelställ 
i bokstavsordning A-Ö, i lodrät ordning, med början längst upp till 
vänster i likhet med partivalsedlarna.  

3. Valsedelställen ska placeras i anslutning till eller i röstnings- eller 
vallokalerna, valsedelställen ska vara insynsskyddade med den typ 
av avskärmning som syns på bifogad bild ”insynsskydd och 
placering” daterad den 24 maj 2022. 

4. Röstmottagare ska kontinuerligt kontrollera att alla valsedlar är 
synliga, att inga valsedlar har flyttats eller tagits bort, och att väljare 
inte lämnat något i valsedelställen. Att fylla på valsedlar vid behov. 

5. Röstmottagare ska säkerställa att blanka valsedlar och partivalsedlar 
som enligt lag måste finnas i alla röstnings- och vallokaler finns 
tillgängliga i valsedelställen. 

 
Ansvarig 
Elin Ryd  
 
Finansiering 
Eventuella inköp av valsedelställ och insynsskydd finansieras ur 
valnämndens budget 1301.   
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning av beslut i valnämnden den 18 december 2022. 
 
Bakgrund 
Valnämnden beslutar om valsedlars placering i valsedelställen och bör 
besluta om den typ av avskärmning/insynsskydd som ska användas samt 
ta fram rutiner för att förebygga stöld och sabotage av valsedlar i 
valsedelställ 
 
Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige gäller att 
partivalsedlar, det vill säga valsedlar med enbart val och partibeteckning 
på, för de partier som har rätt att få valsedlar upptryckta och utlagda av 
valnämnden om de begär det, ska ställas i ett eget valsedelställ i lodrät 
ordning riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige 
(blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning efter den 
partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande. Blanka valsedlar ska 
stå synliga nedanför de övriga valsedlarna. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 20 forts. 
 
I övriga valsedelställ ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i 
samma ordning som ovan, riksdag (gul), kommun (vit) och 
regionfullmäktige (blå) samt i bokstavsordning efter partibeteckning i 
varje lodrät rad.  
 
Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i egen rad.  
 
Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska det i anslutning till ett 
röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar 
kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina valsedlar utan insyn. 
Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till 
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. På denna 
plats ska väljarna ha tillgång till: 
  
1. valsedlar med enbart valbeteckning,  
 
2.  valsedlar med parti- och valbeteckning  
a)  för val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige för varje 
parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 
procent av rösterna i hela landet,  
b)  för val till region- och kommunfullmäktige för varje parti som redan 
är representerat där och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller 
röstmottagningsställen inom den region eller den kommun där partiet är 
representerat (Valmyndighetens ställningstagande daterat den 18 
februari 2022).   
 
Valsedlarna placeras i valsedelställ med insynsskydd på bord i, eller i 
anslutning till röstnings- och vallokalerna. Det kan finnas flera stationer 
med valsedlar i större lokaler. Det är viktigt att alla valsedelställen, det 
vill säga ställ för partivalsedlar, namnvalsedlar och övriga partiers 
valsedlar finns samlade på en och samma station. 
 
De valsedlar som enligt vallagen måste finnas i alla röstnings- och 
vallokaler är:  
 
Arbetarepartiet- Socialdemokraternas partivalsedlar 
Centerpartiets partivalsedlar 
Feministiskt initiativs partivalsedlar 
Kristdemokraternas partivalsedlar 
Liberalernas partivalsedlar 
Miljöpartiet de grönas partivalsedlar 
Moderaternas partivalsedlar 
Sverigedemokraternas partivalsedlar 
Vänsterpartiets partivalsedlar  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 20 forts. 
 
Även de partier som har mandat i fullmäktige ska få sina partivalsedlar 
utlagda inom respektive kommun och region, om partiet begärt det.  
 
Blanka valsedlar, dvs. valsedlar med endast partibeteckning för riksdag, 
kommun och regionval ska också finnas i samtliga lokaler.  
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 10 juni 2022.  
Insynsskydd och placering daterad 24 maj 2022.  
 
 
 
Kopia till  
Elin Ryd, valsamordnare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig demokratistöd 
Lina Östman, ekonomisk controller 
 
 
 
 
  

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 21  Dnr KS 2022/171 
 
Valpropaganda i anslutning till val- och röstningslokaler 
 
Valnämndens beslut 
1. Valnämnden konstaterar att det enligt 8 kap 3 § vallagen inte får 

förekomma propaganda på eller intill ett röstmottagningsställe. 
Partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel/utrustning som är 
partipolitisk får inte uppehålla sig i vallokaler samt röstningslokaler eller i 
anslutande utrymme. För det fall en partifunktionär ska gå in i en vallokal 
eller röstningslokal måste de ta av sig partipolitisk utrustning, banderoller 
och liknande.  

2. Ansvariga för att beslutet följs är röstmottagare. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd  
 
Finansiering 
Finansiering ej relevant. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Information i utbildning för röstmottagare i juni-september 2022.  
Uppföljning av beslut i valnämnden den 18 december 2022. 
 
Bakgrund 
Väljaren ska vara ostörd och skyddad från påverkan under valhandlingen.  
Röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället 8 kap § 4 
vallagen och den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill ska rätta sig efter 
de anvisningar de får från röstmottagarna för att röstmottagningen ska kunna 
genomföras. Den som inte följer anvisningarna får uppmanas att tillfälligt 
lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för 
genomförandet av röstmottagningen. Kan röstmottagningen av en 
ordningsstörning inte genomföras får den tillfälligt avbrytas.  
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2022. 
 
 
 
Kopia till  
Elin Ryd, valsamordnare 
Partierna representerade i kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 22  Dnr KS 2022/80 
 
Uppdrag om att arbeta fram utbildningsplan för röstmottagare 
2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden fastställer utbildningsplan enligt följande datum:   
14 juni, 15 juni, 18 aug, 22 aug, 23 aug, 25 aug, 30 aug 2022. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd, Anna Salmi  
 
Finansiering 
Fastställt timarvode: 179 kr i timmen för röstmottagare och valdistriktens 
ordförande ur valnämndens budget 1301. Sammanträdesarvode för 
valnämnden.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Utvärdering genom enkät redovisas den 18 december 2022. 
 
Bakgrund 
Valnämnden har informerats om utbildningarnas innehåll som är 
utbildningsmaterial från valmyndigheten samt lokala instruktioner.  
Valsamordnare kommer tillsammans med säkerhetssamordnare hålla 
utbildningar för demokratistöds personal den 14 juni, bibliotekets personal den 
15 juni, för valnämnden den 18 aug och för övriga röstmottagare vid ett 
tillfälle den 23, 25 och eller 30 augusti 2022. För valdistriktens ordförande 
kommer särskilda utbildningar hållas den 18 augusti och den 22 augusti med 
information om lokala instruktioner. 
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 17 maj 2022.  
 
 
 
Kopia till  
Anna Salmi, säkerhetssamordnare 
Elin Ryd, valsamordnare 
Gunhild Åkerblom, kulturchef 
Lina Östman, ekonomisk controller 
Lönehandläggarna 
Röstmottagare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 23  Dnr KS 2022/166 
 
Ambulerande röstmottagning  
 
Valnämndens beslut 
1. Ambulerande röstmottagning kan beställas via valtelefonen vardagar samt 

på helger mellan 08:00-16:30 under förtidsröstningsperioden 2022. 
2. Tid och plats för ambulerande röstmottagning bestäms med den som 

behöver ambulerande röstmottagning, men bör ske inom tre arbetsdagar. 
Det kan vara både på vardagar och helger.  

3. Valnämnden åker ut till samtliga särskilda boenden i kommunen och har 
ambulerande röstmottagning.  

4. Information om datum och tid för ambulerande röstmottagning på 
respektive särskilt boende ska skickas till enhetscheferna. 

 
Ansvarig 
Elin Ryd  
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet 1301 valnämndens budget.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning och utvärdering sker i valnämnden efter valet. 
 
Bakgrund 
Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte har möjlighet att rösta i vallokal 
eller i röstningslokal. Väljaren kan lämna sin röst i det egna hemmet eller där 
hen befinner sig. Väljaren som är i behov av ambulerande röstmottagning har 
inte tillgång till vittne och bud och kan behöva hjälp med att göra iordning sin 
röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt.  
 
Valnämnden bedömer själv ambitionsnivån för vilka tider som ambulerande 
röstmottagning ska finnas tillgängligt. Men det ska finnas under hela 
valperioden och på lördagar och söndagar samt valdagen också. Minst två 
ambulerande röstmottagare arbetar tillsammans och de ska vara utbildade inför 
arbetsuppgiften. De ska även ta med sig ett protokollsutdrag som visar att de är 
förordnade. Om det på ett röstningsmottagningsställe med begränsat 
öppethållande enbart togs emot ett fåtal röster vid föregående val och 
förutsättningarna inte har ändrats kan valnämnden överväga att ersätta 
röstmottagningsstället med ambulerande röstmottagare.  
 
Information om hur en väljare beställer ambulerande röstmottagare bör finnas 
på kommunens webbplats samt i annat informationsmaterial.  
 
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 31 maj 2022.    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 23 forts.  
 
Kopia till  
Anna-Lena Högström, kommunikationsansvarig 
Elin Ryd, valsamordnare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig demokratistöd 
Ingrid Larsson, avdelningschef äldreomsorgen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 24  Dnr KS 2022/167 
 
Dubblettröstkort  
 
Valnämndens beslut 
Att dubblettröstort ska kunna skrivas ut i samtliga röstningslokaler under 
förtidsröstningsperioden 2022. 
 
Ansvarig 
Daniel Gustafsson, Elin Ryd  
 
Finansiering 
Finansiering med 10000 kronor sker ur valnämndens budget 1301.  
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning 18 augusti 2022.  
 
Bakgrund 
Valnämnden beslutar om hur och var i kommunen som man kan få ett 
dubblettröstkort utskrivet.  
När man ska förtidsrösta behöver man ha med sitt röstkort. Om man tappar bort 
sitt röstkort ska man kunna få ett nytt utskrivet i kommunen. För enkelhetens 
skull föreslås att det i samtliga röstningslokaler ska vara möjligt att få ett 
dubblettröstkort utskrivet. De röstningslokaler som detta gäller är Gillhovs 
bygdegård samt Storsjös bygdegård. I övriga lokaler finns redan skrivare.  
 
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 31 maj 2022.  
 
 
 
Kopia till  
Daniel Gustafsson, IT-chef 
Elin Ryd, valsamordnare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 25  Dnr KS 2022/183 
 
Uppdrag om att skicka ut informationsblad 
 
Valnämndens beslut 
Att uppdra till stabsavdelningen att skicka ut ett informationsblad till hushållen 
i kommunen om: 
- Öppettider och platser för förtidsröstningen 
- Hur man kan få ett dubblettröstkort utskrivet i kommunen 
- Hur man beställer ambulerande röstmottagning 
 
Ansvarig 
Anna-Lena Högström, Elin Ryd  
 
Finansiering 
Finansiering med upp till 15000 kronor sker ur valnämndens budget 1301. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Informationsblad skickas ut i augusti 2022. Information i valnämnden den 18 
augusti 2022.  
 
Bakgrund 
Tidigare valår har valnämnden skickat ut en folder till hushållen i Bergs 
kommun med lokal information i samband med val. Det är även valnämndens 
ansvar att informera om hur man i den egna kommunen kan rösta, få ett 
dubblettröstkort utskrivet samt hur man beställer ambulerande röstmottagning.  
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 7 juni 2022. 
 
 
 
Kopia till  
Anna-Lena Högström, kommunikationsansvarig 
Elin Ryd, valsamordnare 
Lina Östman, ekonomisk controller 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-09 
  

 Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

VN § 26  Dnr KS 2022/188 
 
Valsedlar vid ambulerande röstmottagning 
 
Valnämndens beslut 
Att vid ambulerande röstmottagning ta med samma valsedlar som finns i 
röstningslokalerna. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd  
 
Finansiering 
Finansiering ej relevant. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning av beslut i december 2022.  
 
Bakgrund 
Förutom de valsedlar som måste finnas i röstningslokaler och vallokaler i 
enlighet med vallagen, tar de ambulerande röstmottagarna med sig övriga 
namnvalsedlar som lämnats in till kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 9 juni 2022.  

 
 

 
Kopia till  
Elin Ryd, valsamordnare 
Eva Forss, arkivansvarig 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd 
Sanna Castillo Appell, nämndsekreterare 
Ulla Thomasson, nämndadministratör 
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