
  KALLELSE 
  2022-08-11 
 
 
 Valnämnden 
 

  
 

 

 

Informationer 

1 08.00-08.10 Uppföljning informationsblad- Anna-Lena Högström, 
kommunikationsansvarig 

2022/183 3 

2 08.10-08.15 Uppföljning dubblettröstkort- Elin Ryd, valsamordnare 2022/167 4 

3 08.15-08.20 Information om inköp- Elin Ryd, valsamordnare   

4 08.20-08-25 Information på olika språk i röstningslokaler och vallokaler- 
Elin Ryd, valsamordnare 

  

5 08.25-08.30 Schema under valdagen- Elin Ryd, valsamordnare   

6 08.30-08.45 Information om omval- Elin Ryd, valsamordnare   

7 8.45-08.50 Uppföljning arvode till valnämndens ledamöter- Ingegerd 
Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd 

2022/39 5 

8 08.50-09.20 Rast   

9 09.20-09.40 Information om verksamhetsskyddsanalysen- Elin Ryd, 
valsamordnare och Anna Salmi, säkerhetssamordnare 

  

10 09.40-10.00 Information om säkerhetsläget- Anna Salmi, 
säkerhetssamordnare 

  

Plats och tid 
för sammanträde 

Bergssalen, kommunkontoret i Svenstavik, torsdag den 18 augusti 2022 kl. 
08:00-12.00 
 
 
Tänk på att personer i din närhet kan vara överkänsliga/allergiska mot dofter. 
Var försiktig med doseringen av exempelvis parfym, rakvatten och hårspray. 
Röklukt och blomdoft kan också orsaka besvär.   
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  KALLELSE 
  2022-08-11 
 
 
 Valnämnden 

11 10.00-10.45 Information/utbildning om valnämndens arbete på valnatten- 
Elin Ryd, valsamordnare 

  

12 10.45-11.00 Information/utbildning om vallagen, valförordningen och 
valmyndighetens föreskrifter 2022- Elin Ryd-valsamordnare 

  

13 11.00-11.30 Information/utbildning angående valnämndens preliminära 
rösträkning- Elin Ryd, valsamordnare 

  

Kategori 

14 Förordnanden av röstmottagare under valet 2022 2022/79 6 - 7 

15 Datum, tid och plats för valnämndens preliminära rösträkning 2022/228 8 
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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 § 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 
  2022-03-24 
  
Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

VN § 9  Dnr VN 2022/39 
 
Arvode till röstmottagare samt till ledamöter i valnämnden 
 
Valnämndens beslut 
1. Valnämnden fastställer timarvodet för röstmottagare för år 2022 till 179 
kronor.  
 2. Valnämnden ger stabsavdelningen i uppdrag att i samband med revideringen 
av arvodesreglementet i kommunen, utreda om ett timarvode är möjligt för 
valnämndens ledamöter och ersättare. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet 1301: valnämndens budget. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning i valnämnden hösten 2022 samt utvärdering i valnämnden den 10 
november 2022. 
 
Bakgrund 
Ett dags arvode för ett sammanträde från och med 1 januari 2022 är 1430 
kronor (8 h), vilket ger ett timarvode på 179 kronor. 
 
Under valperioden arbetar valnämndens ledamöter bland annat med 
röstmottagning på valnatten, sortering av förtidsröster och utkörning av dessa 
till vallokalerna, onsdagsräkning mm, ibland blir tjänstgöringen längre än 8 
timmar och ibland kortare. Vid tidigare år har det då betalats ut ett timarvode 
istället för hel eller halvdagsarvode.  
 
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande den 14 februari 2022.  
 
 
Kopia till  
Elin Ryd, valsamordnare 
Susanne Jacobsson, löneadministratör 
Lina Östman, ekonomisk controller 
Jesper Tjulin, stabschef 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd 
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   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum 
  2022-03-24 
  
Valnämnden 
 

  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

VN § 10  Dnr VN 2022/79 
 
Uppdrag om att tillfråga röstmottagare om att arbeta under valet 
2022 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden uppdrar till valsamordnaren att tillfråga nya röstmottagare att 
arbeta under valet 2022, utifrån de principer för rekrytering som tagits fram i 
dnr KS 2022/38. 
 
Ansvarig 
Elin Ryd 
 
Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet 1301: valnämndens budget. 
 
Tidplan/Uppföljning 
Uppföljning av beslutet i valnämnden den 9 juni 2022. 
Beslut om att utse valdistriktsordföranden och röstmottagare i valnämnden den 
18 augusti 2022. 
Utvärdering av beslut sker i valnämnden den 10 november 2022. 
 
Bakgrund 
Under januari februari 2022 har de röstmottagare som arbetade i valen 2018-
2019 tillfrågats om de kan arbeta även under de allmänna valen hösten 2022. 
En redovisning av svaren har redovisats för valnämnden. I en del valdistrikt 
behövs fler röstmottagare och ordföranden arbeta. Valnämnden utser sedan 
valdistriktsordföranden och röstmottagare efter de fått erforderlig utbildning.  
 
Beslutsunderlag 
Stabsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 17 mars 2022.  
 
 
 
Kopia till  
Elin Ryd, valsamordnare 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
 2022-08-11 Dnr KS 2022/79 
 
 Stabsavdelningen 
 Elin Ryd 
  
 Valnämnden 
 
 
 

 
 
Förordnande av röstmottagare 

Förslag till beslut 
1. Valnämnden utser röstmottagare till riksdag, kommun- och regionvalen 

2022 enligt förteckning ”röstmottagare under förtidsröstningen” daterad 
den 11 augusti 2022, under förutsättningen att de genomgått obligatorisk 
utbildning för uppdraget. 

2. Valnämnden utser röstmottagare och ordföranden till riksdag, kommun- 
och regionvalen 2022  enligt förteckning ”Röstmottagare och ordförande 
valdagen” daterad den 11 augusti 2022, under förutsättningen att de 
genomgår obligatorisk utbildning för uppdraget. 

3. Valnämnden utser ambulerande röstmottagare till riksdag, kommun- och 
regionvalen 2022  enligt förteckning”ambulerande röstmottagare” daterad 
den 11 augusti 2022.   

Ansvarig  
Elin Ryd 

Finansiering 
Finansiering ej relevant.  

Tidplan/Uppföljning 
Valnämndens uppföljning i slutet av året 2022. 

Bakgrund 
Valnämnden förordnar röstmottagare och valdistriktsordföranden efter att de 
fått erforderlig utbildning för uppdraget. Det finns ett obligatoriskt 
utbildningsmaterial från valmyndigheten. Utbildningsplan är antagen av 
valnämnden och utbildningen har i vissa fall inte getts till alla, därför villkoras 
förordnandet med förbehåll att röstmottagarna genomgår obligatorisk 
utbildning.  

Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 

Godkänt av: 

Godkännare 
Godkänd datum 

Kopia till 
Elin Ryd, valsamordnare 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 
 2022-08-11 Dnr KS 2022/228 
 
 Stabsavdelningen 
 Elin Ryd 
  
 Valnämnden 
 
 
 

 
 
Datum, tid och plats för valnämndens preliminära rösträkning 

 
Förslag till beslut 
1. Fastställer tid och plats för valnämndens preliminära rösträkning till den 14 

september 2022 i Bergssalen, kommunkontoret i Svenstavik klockan 13.00. 

2. Valnämndens ledamöter genomför rösträkningen.  

3. Kungörelse om valnämndens preliminära rösträkning görs på kommunens 
officiella anslagstavla och genom annons i Bergsbladet.  

Ansvarig  
Elin Ryd 

Finansiering 
Finansiering sker ur verksamhet 1301. 

Tidplan/Uppföljning 
Vid uppföljningstillfälle i valnämnden 2022.  

Bakgrund 
Valnämnden gör en preliminär rösträkning på onsdagen efter valdagen med 
möjlighet att förlänga rösträkningen till torsdagen också.  

Barnperspektivet 
(x)  Bedöms inte vara relevant 
( )  Har beaktats (se bilaga) 

Godkänt av: 

Godkännare 
Godkänd datum 

Kopia till 
Anna-Lena Högström, kommunikationsansvarig 
Elin Ryd, valsamordnare 
Ingegerd Backlund, funktionsansvarig Demokratistöd 
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