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Valnämnden kallas till sammanträde

Tid: 2021-11-22 kl. 13:00
Plats: Kättingen, Dalagatan 1 (1 tr ner) OBS! Lokalen

Öppnande, närvaro, justering
Beslutsärenden
1.

Lokaler till valdistrikten
Förslag till beslut
Valnämnden fastställer följande vallokaler till valet till riksdag, kommun- och
regionfullmäktige den 11 september 2022.
Orsa mellersta: Kommunhuset
Orsa södra: Folkets Park Skeer
Orsa östra: Orsa Lärcentrum
Orsa västra: Hansjö bygdegård
Skattungbyn-Kallmora: Bystugan i Skattungbyn
Valnämnden godkänner också föreslagna reservlokaler till valet 2022.

2.

Vallokalernas öppethållande
Förslag till beslut
Vid valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022
ska alla vallokaler vara öppna mellan kl. 08.00 – 20.00.

3.

Ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten
Förslag till beslut
Vid valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 utser valnämnden
följande personer till ordförande respektive vice ordförande inom respektive
valdistrikt:
Orsa östra: X till ordföranden och X till vice ordföranden
Orsa mellersta: X till ordföranden och X till vice ordföranden
Orsa södra: X till ordföranden och X till vice ordföranden
Orsa västra: X till ordföranden och X till vice ordföranden
Skattungbyn - Kallmora: X till ordföranden och X till vice ordföranden
Uppmanar ordförande att komma med förslag på övriga röstmottagare i
valdistriktet (minst fyra röstmottagare/distrikt inklusive ordförande och vice
ordförande). Förslagen ska ha kommit in till valnämnden senast den 31 mars
2022.
Förordnandet som ordförande och vice ordförande sker under förutsättning
att de går den utbildning som valnämnden anordnar.

4.

Arvode till röstmottagare
Förslag till beslut
Arvode till röstmottagare i valdistrikten ska betalas ut enligt kommunens
gällande ersättningsbestämmelser.
Till ordföranden i valdistrikten ska för tjänstgöring på valdagen utgå två extra
halvdagsarvoden och till vice ordföranden ett extra halvdagsarvode.
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5.

Utbildning för röstmottagare
Förslag till beslut
Valnämnden anordnar två utbildningsträffar den 31 maj och den 2 juni för
röstmottagare inför valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.
Valnämndens ordförande och vice ordförande håller i dessa
utbildningsträffar.
Om röstmottagaren inte kan närvara vid dessa utbildningsträffar skickas ett
utbildningsmaterial med ett mottagningskvitto som returneras till
valnämnden.
Valnämnden delegerar till kommunsekreteraren att anordna en separat
utbildning till röstmottagarna vid förtidsröstningen.

6.

Kansli och tjänstgöring på valdagen
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att använda mötesrummet Häktet i kommunhuset som
sitt kansli och utser ordföranden i valnämnden som föreståndare för kansliet.
Utser X, X, X, X, X, X och X att tjänstgöra på valdagen 2022-09-11.

7.

Lokaler för förtidsröstning
Förslag till beslut
Valnämnden fastställer Tingssalen i kommunhuset som röstningslokal under
hela perioden för förtidsröstning och Kommunsalen i kommunhuset som
röstningslokal under perioden 7 - 9 september 2022.

8.

Öppethållande förtidsröstning
Förslag till beslut
Vid valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022
ska förtidsröstningen i kommunhuset vara öppen vardagar kl. 10. 00 - 17.00
med lunchstängt kl. 11.30-13.00. Måndagar och torsdagar är röstningslokalen
öppen mellan kl. 17.00 - 19.00.
Under helgerna under perioden 24 augusti – 11 september ska
förtidsröstningen i kommunhuset vara öppen mellan kl. 10.00-13.00.
På valdagen den 11 september 2022 ska förtidsröstningen vara öppen kl.
08.00 - 20.00.
Ordföranden, med vice ordföranden som ersättare, ges delegation att besluta
om eventuella justeringar i öppettiderna för röstningslokalerna.

9.

Röstmottagare till förtidsröstningen
Förslag till beslut
Utser X, X, X, X, Camilla Staberg, Annette Wilhelmsson och Olof
Hallstensson till röstmottagare vid förtidsröstningen vid valet till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige 2022.
Förordnandet som röstmottagare sker under förutsättning att röstmottagaren
går valnämndens utbildning.

10.

Behandling av förtidsröster
Förslag till beslut
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Valnämnden utser ordföranden Sven-Erik Sjöberg (C), vice ordföranden
Anders Rosell (S), Camilla Staberg och Annette Wilhelmsson till en
arbetsgrupp för behandling av förtidsröster.
Sortering av förtidsröster vid valet till riksdag, kommun- och
regionfullmäktige sker lördagen den 10 september kl. 13.30 i kommunhuset.
11.

Instruktion för mottagning av förtidsröster
Förslag till beslut
Valnämnden antar instruktionen för mottagning av förtidsröster.

12.

Ambulerande röstmottagare
Förslag till beslut
Valnämnden utser Camilla Staberg, Annette Wilhelmsson och Olof
Hallstensson till ambulerande röstmottagare vid valet till riksdag, kommunoch regionfullmäktige 2022.
Förordnandet som röstmottagare sker under förutsättning att röstmottagaren
går valnämndens utbildning.
Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagning på valdagen kan ske
senast kl. 18.30.

13.

Bemyndigande att kvittera ut värdepost
Förslag till beslut
Ordföranden Sven-Erik Sjöberg (C), vice ordföranden Anders Rosell (S),
Annette Wilhelmsson och Camilla Staberg äger var för sig rätt att hos posten
kvittera ut värdepost (förtidsröster).

14.

Utplacering av valsedlar och ordning i valsedelstället
Förslag till beslut
1. Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen
riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå).
Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning
under vilken partiet har anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska
stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället. Detta gäller i
samtliga röstnings- och vallokaler.
2. Respektive enskilt parti som deltar i valet, men som inte har rätt att få
sina valsedlar utlagda av kommunen, lämnar sina valsedlar till
röstmottagarna. Valsedlarna placeras ut i den ordning som
valnämnden har beslutat (nr 1) och så länge dessa finns att tillgå.
Dock ansvarar partierna själva för att kontrollera att deras valsedlar
finns att tillgå.
3. Information om ordningen på partivalsedlarna i valsedelställen
lämnas till respektive gruppledare för partier representerade i Orsa
kommunfullmäktige samt valdistriktens ordförande och vice
ordförande innan förtidsröstningen startar.

15.

Avskärmning av platsen för valsedelsställ
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att använda redan inköpta avskärmningar för
valsedelsställen till valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.
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Rutinen är att röstmottagarna kontrollerar valsedelsställen efter varje väljare.
Valnämndens presidium ges delegation att ändra beslutet. Om beslutet
ändras ska valnämnden informeras snarast. Delegationsbeslutet anmäls till
nästa sammanträde med valnämnden, senast i samband med den preliminära
rösträkningen.
16.

Delegering av brådskande ärenden och att utse röstmottagare
Förslag till beslut
Valnämnden delegerar till ordföranden ärenden som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan avvaktas. Ersättare är vice ordförande.
Valnämnden delegerar till ordföranden att utse röstmottagare däribland
ordförande och vice ordföranden i valdistrikten. Ersättare är vice ordförande.

17.

Valnämndens preliminära rösträkning
Förslag till beslut
Valnämndens preliminära rösträkning vid valet till riksdag, kommun- och
regionfullmäktige 2022 kommer att äga rum den 14 september, kl 10.00 i
kommunhuset.
Utser X, X, X, X, X och X att tjänstgöra vid valnämndens preliminära
rösträkning.

Informationsärenden

1. Risk- och sårbarhetsanalys valet 2022
2. Lagändringar valet 2022

Delegationsbeslut
1.

Förtidsröstning vid omval till Falun kommunfullmäktige

Sven-Erik Sjöberg
Ordförande

Camilla Staberg
Sekreterare
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