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 Sammanträdesdatum  
Valnämnden 
 

 2022-05-31  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-31 

Anslaget sätts upp 1 juni 2022   Anslaget tas ned 23 juni 2022   

Förvaringsplats  

för protokoll 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift ...................................................................................... 

 

 

  

Plats och tid: 
 

Krontallen, kl. 09:00-09:40 

Beslutande: Gunilla Remnert (V) 
Ulf Ljunggren (S) 
Bernt Larsson (C) 
 
 

Tjänstgörande 

ersättare: 
Göran Gustavsson (M) 
 
 

Övriga deltagare: Erika Johansson, kanslienheten 
Johanna Fjällman, kanslienheten 
 

Utses att justera Ulf Ljunggren 
 

Justeringens plats 

och tid: 
31 maj, kommunhuset  
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Erika Johansson 

 
Paragraf 

 
14 - 20 

  
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Gunilla Remnert 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Ulf Ljunggren 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

Ärendeförteckning 

 
§14/22 Arvoden för uppdrag i valdistrikt vid valen till Riksdag, Kommun 

och Region 2022 
  

§15/22 Överenskommelse mellan valnämnden och partierna 
representerade i kommunfullmäktige godkänns 

  

§16/22 Ambulerande röstmottagare vid Allmänna valet 2022 

  

§17/22 Vallokaler och öppethållandetider för allmänna valet 2022 

  

§18/22 Valsedelsordning i sedelställ i Allmänna valet 2022 

  

§19/22 Förtidsröstning vid allmänna valet 2022 

  

§20/22 Utbildning av röstmottagare inför valet till riksdag, kommun och 
regionfullmäktige 2022 
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VN §14/22   Dnr: KS 2022/27 

 

Arvoden för uppdrag i valdistrikt vid valen till Riksdag, 

Kommun och Region 2022 
 

Beslut 

 
1. Ordföranden i valdistrikt får ett särskilt arvode om 1 000 

kr per valdag för genomförande av Allmänna valet 2022. 
2. Vice ordföranden i valdistrikt får ett särskilt arvode om 

600 kr per valdag för genomförande av Allmänna valet 
2022. 

3. Röstmottagare i vallokal arvoderas med 
175kronor/timme för utfört arbete under röstningsdagen 
vid Allmänna valet 2022. 

4. Röstmottagare vid förtida röstning arvoderas med 175/kr 
timme för utfört arbete vid Allmänna valet 2022. 

5. Ordförande, vice ordförande och övriga röstmottagare 
arvoderas med 125 kronor/timme vid deltagande i 
utbildning anordnad av valnämndens kansli inför arbete 
vid Allmänna valet 2022. Ersättning utbetalas för förlorad 
arbetsförtjänst enligt kommunens bestämmelser om 
ersättning till kommunalt förtroendevalda.  

6. Reserver arvoderas med 500 kr för beredskap under 
Allmänna valet 2022. Vid inkallelse till tjänstgöring 
arvoderas reserver i enlighet med punkt 3. Avböjer 
reserver tjänstgöring vid inkallelse utgår ingen ersättning.  

7. Resekostnader ersätts enligt det kommunala reseavtalet. 

Ärendebeskrivning 

Ett särskilt arvode utbetalas till ordföranden och vice 
ordföranden i valdistrikt vid Allmänna valet 2022 som 
ersättning för det merarbete och ansvar som uppdragen 
innebär.  
 
Dessutom utbetalas ett timarvode till röstmottagare i vallokal 
och vid förtida röstning. För deltagande i valutbildning under 
dagtid betalas ett arvode och ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.  
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Vid en jämförelse med andra kommuner i länet är 
arvodesnivåerna för Ordförande, Vice ordförande och 
Röstmottagare i Lindesbergs kommun jämförliga, varför nivån 
föreslås vara densamma under valet 2022. 
 
Lindesbergs kommun har tidigare inte utgett ersättning till 
reserver. Förslaget är att ersättning ska utges till reserver för att 
bättre säkra tillgången till röstmottagare vid ordinarie 
röstmottagares sjukdom eller annan frånvaro under Allmänna 
valet 2022. Förslaget läggs fram med hänsyn till den pågående 
covid-19 pandemin och risken för att smittspridningen ökar 
under hösten. 
 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar: 
 
1. Ordföranden i valdistrikt får ett särskilt arvode om 1 000 kr per 

valdag för genomförande av Allmänna valet 2022. 
2. Vice ordföranden i valdistrikt får ett särskilt arvode om 600 kr 

per valdag för genomförande av Allmänna valet 2022. 
3. Röstmottagare i vallokal arvoderas med 175kronor/timme för 

utfört arbete under röstningsdagen vid Allmänna valet 2022. 
4. Röstmottagare vid förtida röstning arvoderas med 175/kr 

timme för utfört arbete vid Allmänna valet 2022. 
5. Ordförande, vice ordförande och övriga röstmottagare 

arvoderas med 125 kronor/timme vid deltagande i utbildning 
anordnad av valnämndens kansli inför arbete vid Allmänna 
valet 2022. Ersättning utbetalas för förlorad arbetsförtjänst 
enligt kommunens bestämmelser om ersättning till kommunalt 
förtroendevalda.  

6. Reserver arvoderas med 500 kr för beredskap under Allmänna 
valet 2022. Vid inkallelse till tjänstgöring arvoderas reserver i 
enlighet med punkt 3. Avböjer reserver tjänstgöring vid 
inkallelse utgår ingen ersättning.  

7. Resekostnader ersätts enligt det kommunala reseavtalet.  
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_____ 
För åtgärd: 

Valsamordnaren 
 

För kännedom: 

Personalenheten 
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VN §15/22   Dnr: KS 2022/92 

 

Överenskommelse mellan valnämnden och partierna 

representerade i kommunfullmäktige godkänns 
 

Beslut 

Överenskommelse mellan valnämnden och partierna 
representerade i kommunfullmäktige godkänns. 
 

Ärendebeskrivning 

 
Enligt Vallagen 8 Kap. 3 § får det på ett röstmottagningsställe 
eller i ett utrymme intill detta inte förekomma propaganda eller 
annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. 
Genom att göra en överenskommelse mellan valnämnden och 
partierna representerade i kommunfullmäktige minskar risken 
för att sådant ändå sker.  
 
Den 10 maj bjöds alla gruppledare in till möte där 
valsamordnare Anna Lundström deltog.  

Förslag till beslut 

 
Överenskommelse mellan valnämnden och partierna 
representerade i kommunfullmäktige godkänns. 
 
 

 
 

 

 

______ 

För kännedom: 

Samtliga gruppledare 
Kommunfullmäktige 
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VN §16/22   Dnr: KS 2022/93 

 

Ambulerande röstmottagare vid Allmänna valet 2022 
 

Beslut 

1. Följande personer utses till ambulerande röstmottagare vid 
Allmänna valet 2022: 

 
Anna Lundström 
Erika Johansson 
Johanna Fjällman 
Jessica Brogren 
Ebba Jansson 
Rouzbeh Isa 
Annette Eklund 
Lena Åström 
Airie Tervaniemi 
Annelie Söderberg 
Catrin Hellqvist 
Jessica Andersson 
Anette Persson 
Hillevi Karlsson 
 

2. Röstmottagarna ska genomgå utbildning för att få fullföra 
sitt uppdrag.  

 

Ärendebeskrivning 

 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de 
begär det lämna in sina röster i bostaden till särskilt förordnade 
röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare. 
 

Förslag till beslut 

1. Följande personer utses till ambulerande röstmottagare vid 
Allmänna valet 2022: 
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Anna Lundström 
Erika Johansson 
Johanna Fjällman 
Jessica Brogren 
Ebba Jansson 
Rouzbeh Isa 
Annette Eklund 
Lena Åström 
Airie Tervaniemi 
Annelie Söderberg 
Catrin Hellqvist 
Jessica Andersson 
Anette Persson 
Hillevi Karlsson 
 

2. Röstmottagarna ska genomgå utbildning för att få fullföra 
sitt uppdrag.  

 
 
 
____ 
För åtgärd: 

Valhandläggare 
 

För kännedom: 

De utsedda 
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VN §17/22   Dnr: KS 2022/140 

 

Vallokaler och öppethållandetider för allmänna valet 

2022 
 

Beslut 

1. Vallokaler i följande valdistrikt med mindre än 780 
röstberättigade ska få hållas öppna under tiden 8.00-13.00 och 
16.00-20.00 vid allmänna valet 2022: 

  
Gusselby  
Rockhammar  
Ramshyttan.  
 
2. Följande vallokaler och öppettider fastställs till allmänna valet 

2022:  
 

 

 Distrikt  Lokal  Tid  

Storå  Storåskolan  8-20  
Guldsmedshyttan  Hagabackens skola  8-20  
Ramsberg  Ramsberg 

församlingsgård  
8-13, 16-20  

Gusselby  GHF-lokalen  8-13, 16-20  
Linde norra  Lindbackaskolan; 

gradängen  
8-20  

Linde  Lindbackaskolan; 
matsalen  

8-20  

Linde Mellersta  Lindeskolan; 
Kulturum  

8-20  

Lindesberg Västra  Lindeskolan; aulan  8-20  
Lindesberg Sydöstra  Björkhagaskolan; 

gymnastiksalen  
8-20  

Lindesberg 
Nordöstra  

Björkhagaskolan; 
matsalen  

8-20  

Vedevåg  Vedevågs skola; 
matsalen  

8-20  

Frövi Östra  Fröviskolan; 
matsalen  

8-20  

Frövi Västra  Fröviskolan; 
cafeterian  

8-20  
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Fellingsbro Västra  Ekbackens skola; 
gymnastiksal  

8-20  

Fellingsbro Östra  Ekbackens skola; 
gymnastiksal  

8-20  

Rockhammar  Rockhammars 
sporthall  

8-13, 16-20  

 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen måste valnämnden i varje kommun besluta om 
vallokaler och öppettider för dessa under valdagen.  
 
Förändringar i vallagen gällande tillgänglighet och avskärmning 
av valsedlar har gjort att flera gamla lokaler inte längre är 
lämpliga.  
 
I Ramsberg och Rockhammar har vi tidigare använt kommunala 
skolor som vallokal men efter förra valet har dessa skolor 
avvecklats. Lokalerna har sålts till privatpersoner som delvis 
gjort om lokalerna. I Ramsberg föreslår vi därför att gå tillbaka 
till att använda församlingsgården. Enligt vallagen ska vi 
undvika lokaler med religiös symbolik men det är omöjligt att 
hitta en annan lämplig lokal i Ramsberg på grund av ortens 
storlek.  
 
Valkansliet har också tagit höjd för att en eventuell smitta av 
covid-19 kan återkomma under hösten, därför behövs lokaler 
där väljare och röstmottagare kan hålla avstånd. Våra första 
förslag har då varit att övergå till att använda gymnastiksalar i 
våra kommunala skolor, där finns utrymmet vi behöver. Det har 
dock visat sig att golven i dessa gymnastiksalar är känsligt och 
enligt fastighetsägaren får golven inte beträdas med ytterskor. 
Vi kommer därför köra en testomgång i Fellingsbro under detta 
val för att se om det är möjligt att täcka golven på ett bra sätt 
utan att skada golvet samt till en rimlig kostnad.  
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Förslag till beslut 

 
2. Vallokaler i följande valdistrikt med mindre än 780 

röstberättigade ska få hållas öppna under tiden 8.00-13.00 och 
16.00-20.00 vid allmänna valet 2022: 

  
Gusselby  
Rockhammar  
Ramshyttan.  
 
3. Följande vallokaler och öppettider fastställs till allmänna valet 

2022:  
 

 

 Distrikt  Lokal  Tid  

Storå  Storåskolan  8-20  
Guldsmedshyttan  Hagabackens skola  8-20  
Ramsberg  Ramsberg 

församlingsgård  
8-13, 16-20  

Gusselby  GHF-lokalen  8-13, 16-20  
Linde norra  Lindbackaskolan; 

gradängen  
8-20  

Linde  Lindbackaskolan; 
matsalen  

8-20  

Linde Mellersta  Lindeskolan; 
Kulturum  

8-20  

Lindesberg Västra  Lindeskolan; aulan  8-20  
Lindesberg Sydöstra  Björkhagaskolan; 

gymnastiksalen  
8-20  

Lindesberg 
Nordöstra  

Björkhagaskolan; 
matsalen  

8-20  

Vedevåg  Vedevågs skola; 
matsalen  

8-20  

Frövi Östra  Fröviskolan; 
matsalen  

8-20  

Frövi Västra  Fröviskolan; 
cafeterian  

8-20  

Fellingsbro Västra  Ekbackens skola; 
gymnastiksal  

8-20  

Fellingsbro Östra  Ekbackens skola; 
gymnastiksal  

8-20  
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Rockhammar  Rockhammars 
sporthall  

8-13, 16-20  

 
 
 

 

_____ 
För åtgärd: 

Kanslichefen 
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VN §18/22   Dnr: KS 2022/95 

 

Valsedelsordning i sedelställ i Allmänna valet 2022 
 

Beslut 

1. Valsedelsordning i sedelställ ska vara följande, partier 
placeras enligt bokstavsordning från A till Ö med blank 
valsedel längst ner:  

 
Riksdag (VIT) Kommun (GUL) Region (BLÅ) 
A A A 
B B B 
C C C 
D D D 
E E E 
F F F 
G G G 
H H H 
I I I 
J-Ö J-Ö J-Ö 
Blank valsedel för 
val till riksdag 

Blank valsedel för 
val till kommun 

Blank valsedel för 
val till region 

 
2. I det första valsedelsstället (längst till vänster) ska 

partivalsedlar placeras, i det andra valsedelsstället (mitten) 
ska namnvalsedlar placeras, i det sista valsedelsstället (till 
höger) fortsätter eventuella namnvalsedlar.   

3. Eventuella tillkommande valsedlar placeras i 
bokstavsordning i samma serie 

4. Valnämnden beslutade att bistå ovanstående partier som så 
önskar med distribution av namnvalsedlar till vallokaler, 
ambulerande röstmottagning och röstningslokaler. Valsedlar 
lämnas till valkansliet i god tid före 
förtidsröstningsperiodens början. 

5. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de levererade 
valsedlarna enligt beslutad ordning. Röstmottagarna har inte 
ansvar för att meddela partierna i de fall valsedlarna tar slut.  
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Ärendebeskrivning 

 
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden beslutar om 
valsedlarnas placering.  
 

Förslag till beslut 

1. Valsedelsordning i sedelställ ska vara följande, partier placeras 
enligt bokstavsordning från A till Ö med blank valsedel längst ner:  

 
Riksdag (VIT) Kommun (GUL) Region (BLÅ) 
A A A 
B B B 
C C C 
D D D 
E E E 
F F F 
G G G 
H H H 
I I I 
J-Ö J-Ö J-Ö 
Blank valsedel för 
val till riksdag 

Blank valsedel för 
val till kommun 

Blank valsedel för 
val till region 

 
2. I det första valsedelsstället (längst till vänster) ska partivalsedlar 

placeras, i det andra valsedelsstället (mitten) ska namnvalsedlar 
placeras, i det sista valsedelsstället (till höger) fortsätter 
eventuella namnvalsedlar.   

3. Eventuella tillkommande valsedlar placeras i bokstavsordning i 
samma serie 

4. Valnämnden beslutade att bistå ovanstående partier som så 
önskar med distribution av namnvalsedlar till vallokaler, 
ambulerande röstmottagning och röstningslokaler. Valsedlar 
lämnas till valkansliet i god tid före förtidsröstningsperiodens 
början. 

5. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de levererade 
valsedlarna enligt beslutad ordning. Röstmottagarna har inte 
ansvar för att meddela partierna i de fall valsedlarna tar slut.  
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___ 
För åtgärd: 

Kanslichefen 
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VN §19/22   Dnr: KS 2022/141 

 

Förtidsröstning vid allmänna valet 2022 
 

Beslut 

Valnämnden beslutar att genomföra förtidsröstning i följande 
lokaler och tider: 
 

Plats Tid och datum 

Råsshallen, Guldsmedshyttan 
 

Öppet 5 till och med 10 september 
enligt följande: 
 
Måndag, onsdag, fredag och lördag 
kl. 10-14. Tisdag och torsdag kl 16-
19. 

Samlingslokal f.d. servicehuset 
Linden i Lindesberg 

Öppet 24 augusti till och med 11 
september enligt följande: 
 
Måndag-onsdag kl. 10-19.  
Torsdag kl. 10-17. Fredag kl. 10-18.  
 
Lördag 27 augusti kl.10-14.  
Söndag 28 augusti kl. 10-14 
Lördag 3 september kl. 10-17. 
Söndag 4 september kl. 10-14.  
Lördag 10 september kl. 10-17.  
Söndag 11 september kl. 8-20. 

Järnvägsstationen, Frövi Öppet 29 augusti till 9 september 
enligt följande: 

 
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19. 
Tisdag, torsdag och lördag kl. 10-14 

Samlingslokal Ekbackens skola, 
Fellingsbro 

Öppet 29 augusti till 9 september 
enligt följande:  
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19. 
Tisdag och torsdag kl. 10-14 

Lindeskolan (Begränsat tillträde för 
allmänheten) 7 september kl. 9-14 

Anstalten Hinseberg (Begränsat tillträde för 
allmänheten) 7 september kl. 8-15 
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Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen ska valnämnden i varje kommun besluta om 
förtidsröstningslokaler och öppettider. Varje kommun måste ha 
en förtidsröstningslokal öppen varje dag under 
förtidsröstningsperioden 24 augusti till och med valdagen 11 
september 2022. 
 
Förändringar i vallagen gällande tillgänglighet och avskärmning 
av valsedlar har gjort att flera gamla lokaler inte längre är 
lämpliga.  
 
Valkansliet har också tagit höjd för att en eventuell smitta av 
covid-19 kan återkomma under hösten, därför behövs lokaler 
där väljare och röstmottagare kan hålla avstånd.  
 
Två platser och lokaler föreslås ha begränsat tillträde för 
allmänheten. Den ena är Hinseberg där bara klienterna ska 
kunna rösta. Den andra är i Lindeskolan då förtidsröstning 
anordnas i samband med skolvalet. 
 
 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att genomföra förtidsröstning i följande 
lokaler och tider: 
 

Plats Tid och datum 

Råsshallen, Guldsmedshyttan 
 

Öppet 5 till och med 10 september 
enligt följande: 
 
Måndag, onsdag, fredag och lördag 
kl. 10-14. Tisdag och torsdag kl 16-
19. 

Samlingslokal f.d. servicehuset 
Linden i Lindesberg 

Öppet 24 augusti till och med 11 
september enligt följande: 
 
Måndag-onsdag kl. 10-19.  
Torsdag kl. 10-17. Fredag kl. 10-18.  
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Lördag 27 augusti kl.10-14.  
Söndag 28 augusti kl. 10-14 
Lördag 3 september kl. 10-17. 
Söndag 4 september kl. 10-14.  
Lördag 10 september kl. 10-17.  
Söndag 11 september kl. 8-20. 

Järnvägsstationen, Frövi Öppet 29 augusti till 10 september 
enligt följande: 

 
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19. 
Tisdag och torsdag kl. 10-14.  

Samlingslokal Ekbackens skola, 
Fellingsbro 

Öppet 29 augusti till 9 september 
enligt följande:  
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19. 
Tisdag och torsdag kl. 10-14 

Lindeskolan (Begränsat tillträde för 
allmänheten) 7 september kl. 9-14 

Anstalten Hinseberg (Begränsat tillträde för 
allmänheten) 7 september kl. 8-15 

 
 

Ledamöternas förslag till beslut 

 
Gunilla Remnert (V) föreslår att Järnvägsstation i Frövi även 
håller öppet den 3 september kl. 10-14. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan anta förvaltningens förslag 
till beslut med Gunilla Remnerts (V) tilläggsförslag, om att 
Järnvägsstation i Frövi även håller öppet den 3 september kl. 10-
14, och finner att nämnden beslutar att göra så. 

 

____ 
För åtgärd: 

Kanslichefen 
 

 


