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§1

OK VN 2021/00002-1

Lokaler till valdistrikten
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.

Sammanfattning av ärendet

Varje valdistrikt ska ha en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som beslutar
vilken lokal som är bäst lämpad. Kriterier som tillgänglighet, geografiskt läge och
värdeneutralitet ska tas med i bedömningen. Det innebär till exempel att det ska finnas
en ramp eller hiss för att ta sig in i lokalen, lokalen bör ha ett centralt läge i distriktet
och ska inte ha någon anknytning till politisk sammanslutning. Lokalen bör inte heller
ha någon anknytning till religiös sammanslutning eller ett visst företag som kan
påverka väljaren.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01
Valmyndighetens ställningstagande angående värdeneutrala röstmottagningsställen
Reservlokaler (muntlig information på sammanträdet)

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Sändlista

Ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

OK VN 2021/00003-1

Vallokalernas öppethållande
Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Vallokalerna ska som huvudregel ha öppet mellan kl. 08.00 - 20.00 på valdagen.
Under tidigare val har samtliga vallokaler i Orsa haft öppet mellan kl. 08.00-20.00 på
valdagen. Detta för att så många som möjligt ska rösta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Vid valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 september 2022 ska alla
vallokaler vara öppna mellan kl. 08.00 – 20.00.

Sändlista

Ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

OK VN 2021/00004-1

Ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten
Beslut

Vid valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022 utser valnämnden följande
personer till ordförande respektive vice ordförande inom respektive valdistrikt:
Orsa östra: Susanne Andersson till ordföranden och Camilla Björck till vice
ordföranden
Orsa mellersta: Birgitta Moraeus till ordföranden och Inger Smids till vice ordföranden
Orsa södra: Boel Björn till ordföranden och Karin Flink till vice ordföranden
Orsa västra: Ann-Kristine Andersson till ordföranden och Anna Karlgren till vice
ordföranden
Skattungbyn - Kallmora: Kåre Olsson till ordföranden och Eva Nordfjell 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.

Sammanfattning av ärendet

Det ska finnas minst fyra röstmottagare per valdistrikt, varav en ordförande och en vice
ordförande. Minst tre röstmottagare måste vara närvarande i lokalen och en av dessa
ska vara ordförande eller vice ordförande. Totala antalet röstmottagare får bedömas
utifrån hur stort distriktet är.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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den utbildning som valnämnden anordnar.

Yrkanden

Anders Rosell (S) föreslår Susanne Andersson till ordföranden och Camilla Björck till
vice ordföranden i valdistriktet Orsa östra, Birgitta Moraeus till ordföranden och Inger
Smids till vice ordföranden i valdistriktet Orsa mellersta samt Kåre Olsson till
ordföranden och Eva Nordfjell till vice ordföranden i valdistriktet SkattungbynKallmora.
Ordförande Sven-Erik Sjöberg (C) föreslår Boel Björn till ordföranden och Karin Flink
till vice ordföranden i valdistriktet Orsa södra samt Ann-Kristine Andersson till
ordföranden och Anna Karlgren till vice ordföranden i valdistriktet Orsa västra.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Anders Rosells yrkande, sedan på sitt eget och
därefter på förvaltningens förslag om utbildning samt att ordföranden ska inkomma
med förslag på röstmottagare och finner att valnämnden bifaller samtliga.

Sändlista

Ordföranden och vice ordföranden i respektive valdistrikt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

OK VN 2021/00005-1

Arvode till röstmottagare
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.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens ersättningsbestämmelser anger arvoden och ersättningar till
förtroendevalda. Förslaget är att det även ska gälla för röstmottagare.
Arvodet för en heldag (mer än 8 timmar) är 1 500 kr och för en halv
dag (upp till 4 timmar) är 500 kr. Arvode betalas även vid deltagande i valnämndens
utbildning samt reseersättning om avståndet från bostaden till val- eller kurslokalen är
mer än fem kilometer enkel färd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Sändlista

Valdistrikten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

OK VN 2021/00006-1

Utbildning för röstmottagare
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.

Sammanfattning av ärendet

Enligt vallagen är det obligatoriskt för röstmottagare att gå en utbildning för att kunna
genomföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt och veta vad som förväntas av hen. Det är
upp till varje valnämnd att bestämma om nivå och utförande.
Valmyndigheten rekommenderar att kommunerna använder sig av det
utbildningsmaterial som de tillhandahåller och även en handledning för röstmottagare.
Orsa kommun har i flera val använt sig av nämnda material.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01
Ställningstagande avseende röstmottagarnas utbildning

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Sändlista

Röstmottagare
Valnämndens ordförande och vice ordföranden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

OK VN 2021/00007-1

Kansli och tjänstgöring på valdagen
Beslut

Valnämnden beslutar att använda mötesrummet Häktet i kommunhuset som sitt kansli
och utser ordföranden i valnämnden som föreståndare för kansliet.
Utser Sven-Erik Sjöberg (C), Anders Rosell (S), Susann Lindblad (C), Bengt-Åke Svahn
(KD), Sten Hansson van Nes (M), Annette Wilhelmsson och Camilla Staberg att
tjänstgöra på valdagen 2022-09-11.

Sammanfattning av ärendet

Valnämnden beslutar om vilka som ska tjänstgöra på valdagen och valnatten. Det
brukar vara både förtroendevalda i nämnden och personal från förvaltningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Yrkanden

Ordförande Sven-Erik Sjöberg (C) föreslår sig själv, Anders Rosell (S), Susann Lindblad
(C), Bengt-Åke Svahn (KD), Sten Hansson van Nes (M), Annette Wilhelmsson och
Camilla Staberg att tjänstgöra på valdagen 2022-09-11 och yrkar i övrigt bifall till
förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att valnämnden bifaller
det.

Sändlista
De valda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

OK VN 2021/00009-1

Lokaler för förtidsröstning
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.

Sammanfattning av ärendet

En lokal för förtidsröstning ska klara av att ta emot det förväntade antalet väljare som
vill förtidsrösta. Precis som för vallokaler ska även röstningslokaler vara lämpliga
utifrån lokalisering, tillgänglighet och öppethållande. Ett annat villkor är att den ska
uppfattas som värdeneutral. Lokalen ska därför inte ha anknytning till viss politisk
sammanslutning. Den bör inte heller ha anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstning. Lokalerna ska vara tydligt avgränsade mot omgivande verksamheter för att
skapa avskildhet för väljaren.
Trenden visar att fler förtidsröstar, vilket även har märkts av i Orsa. Därför är förslaget
att utöka antalet lokaler under de sista dagarna innan valdagen. Kommunhuset har två
konferensrum, Tingssalen och Kommunsalen, som kan vara lämpliga som
röstningslokal. Den förstnämnda har tidigare använts i detta syfte. Det är också
angeläget att undvika köbildning så långt som möjligt och bedömningen är att två
lokaler underlättar flödet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01
Valmyndighetens ställningstagande om värdeneutrala lokaler

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Valnämnden fastställer Tingssalen i kommunhuset som röstningslokal under hela
perioden för förtidsröstning och Kommunsalen i kommunhuset som röstningslokal
under perioden 7 - 9 september 2022.

Sändlista
-

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

OK VN 2021/00009-2

Öppethållande förtidsröstning
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.

Sammanfattning av ärendet

Valnämnden beslutar om öppettider för förtidsröstningen utifrån lokala
förutsättningar. Förtidsröstningen ska vara öppen varje dag, även under helger, från
den artonde dagen före valdagen och till och med valdagen. Minst två röstmottagare
måste alltid vara närvarande i lokalen.
På valdagen måste förtidsröstningen vara öppen mellan kl. 08.00-20.00. Under
tidigare val har det framkommit önskemål från väljare att ha öppet längre under
vardagar. Därför föreslås att förtidsröstningen öppnar kl. 10.00 istället för 09.30 och
stänger kl. 17.00 istället för kl. 16.30.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Sändlista
-

Justerandes signatur
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§9

OK VN 2021/00009-3

Röstmottagare till förtidsröstningen
Beslut

Utser 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.

Sammanfattning av ärendet

Det måste alltid finnas minst två röstmottagare närvarande under pågående
förtidsröstning. Även för dessa finns kravet på att gå valnämndens utbildning.
Trenden är att förtidsröstningen ökar. Därför är förslaget att utöka till två lokaler för
förtidsröstning under de sista dagarna innan valhelgen (se ärendet om lokaler till
förtidsröstningen). Det innebär att det behövs fler röstmottagare än tidigare under
dessa heldagar (tre vardagar). Det finns alltså ett rekryteringsbehov eftersom
bedömningen är att ordinarie personal i kommunen inte kan åta sig denna uppgift.
Rekryteringen är inte helt klar till valnämndens sammanträde men kommer att bli det
senast under våren 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Utser 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.

Sändlista

Valda röstmottagare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10

OK VN 2021/00009-4

Behandling av förtidsröster
Beslut

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.

Sammanfattning av ärendet

Efter att förtidsröstningen har avslutats dagen innan valdagen så sorteras dessa till
respektive valdistrikt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Sändlista

Ordföranden och vice ordföranden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11

OK VN 2021/00009-5

Instruktion för mottagning av förtidsröster
Beslut

Valnämnden antar instruktionen för mottagning av förtidsröster.

Sammanfattning av ärendet

Valmyndigheten ger ut en handledning för röstmottagning vid förtidsröstning.
Kommunens valnämnd ger också kompletterande instruktioner utifrån de lokala
förutsättningarna som gäller just i sin kommun.
Valnämnden ska se över instruktionen inför varje val. Förslag till ändringar i
dokumentet har gulmarkerats och borttagen text är överstruken.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01
Instruktion förtidsröstning

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Valnämnden antar instruktionen för mottagning av förtidsröster.

Sändlista

Röstmottagarna vid förtidsröstningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12

OK VN 2021/00010-1

Ambulerande röstmottagare
Beslut

Valnämnden utser Camilla Staberg, Annette Wilhelmsson och Olof Hallstensson till
ambulerande röstmottagare vid valet till riksdag, kommun- och 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.

Sammanfattning av ärendet

Vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018 utsåg valnämnden
ambulerande röstmottagare pga. en lagändring. En ambulerande röstmottagare tar
emot väljarens röst till exempel i väljarens bostad på samma sätt som i en lokal för
förtidsröstning.
Väljare som inte kan ta sig till val- eller röstningslokalen pga. sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder kan lämna sin röst till ambulerande röstmottagare
under hela den period som förtidsröstningen pågår. Kommunen bestämmer själva
tillgången till ambulerande röstmottagare och under vilka tider som dessa finns
tillgängliga.
Väljarna ska kunna boka en ambulerande röstmottagare under dagtid på vardagar men
även under valhelgen. Valmyndigheten rekommenderar nämnden att besluta om ett
sista klockslag för ambulerande röstmottagning på valdagen utifrån sin kommuns
förutsättningar såsom geografiska avstånd och resurser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01
Valmyndighetens ställningstagande om tidsramar för ambulerande röstmottagning

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Valnämnden utser Camilla Staberg, Annette Wilhelmsson och Olof Hallstensson till
ambulerande röstmottagare vid valet till riksdag, kommun- och 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.

Sändlista
De valda

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 13

OK VN 2021/00008-1

Bemyndigande att kvittera ut värdepost
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).
Det ska alltid vara två personer vid transporterna till/från posten.

Sammanfattning av ärendet

Under valperioden så tar valnämnden emot försändelser med förtidsröster. Det kräver
ett bemyndigande från valnämnden vilka som ska rätt att kvittera ut värdeposten i
valnämndens namn. Det har tidigare varit ordförande och vice ordförande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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).

Yrkanden

Anders Rosell (S) framför ett tilläggsyrkande att det alltid ska vara två personer vid
transporterna till/från posten.

Sändlista
De valda

Justerandes signatur
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§ 14

OK VN 2021/00011-1

Utplacering av valsedlar och ordning i valsedelstället
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.

Sammanfattning av ärendet

I anslutning till ett röstmottagningsställe ska det ordnas en lämplig avskärmad plats
där valsedlar kan läggas ut. Det är valnämnden som beslutar om ordningen bland
valsedlar i ställen. Valsedlarna ska exponeras på ett likvärdigt sätt. Utgångspunkten är
alltså att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt för röstmottagaren
att hålla ordning bland dessa.
Orsa kommun använder sig av valsedelsställ med tre lodräta rader och 12 fack i varje
rad. Valmyndigheten anger i sitt ställningstagande att 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.
Valmyndigheten anger även att alla partier som deltar i valen ska få sina namnvalsedlar
uppställda i ställen i bokstavsordning uppifrån och ner utifrån fullständig
partibeteckning. Valsedlarna ska ställas i samma ordning som partivalsedlarna; riksdag
(gula valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa).
Valsedlarna för de partier som fått mer än en procent av rösterna vid något av de två
senaste valen till riksdagen har rätt att få sina valsedlar upptryckta och utlagda av
valadministrationen om de begär det. Detsamma gäller för de partier som har mandat i
kommun- och regionfullmäktige. Det är valnämnden och röstmottagarna som ansvarar
för utläggning av dessa valsedlar och ansvarar även för att hålla ordning bland
valsedlarna.
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda kan
själva komma och lägga ut sina valsedlar i lokalen. Kommunen har ansvar för att hålla
ordning och kontrollera att partierna deltar i valet men har därutöver inget ansvar. Det
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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finns inget krav att röstmottagarna ska fylla på valsedlar eller meddela partiet när de
börjar ta slut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-04
Valmyndighetens ställningstagande ang. valsedlarnas ordning i valsedelsställen

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Sändlista

Valdistrikten
Förtidsröstningen

Justerandes signatur
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§ 15

OK VN 2021/00015-1

Avskärmning av platsen för valsedelsställ
Beslut

Valnämnden beslutar att använda redan inköpta avskärmningar för valsedelsställen till
valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.
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.

Sammanfattning av ärendet

Vid valet till Europaparlamentet 2019 tillkom en ny bestämmelse i vallagen att väljare
ska ta valsedlar utan insyn. Det ska alltså finnas en lämplig avskärmad plats med
valsedelsställ. Det innebär att valsedlarna ska vara skyddade från insyn från andra
personer i lokalen samtidigt som röstmottagarna kan hålla ordning i ställen.
Det är valnämnden som beslutar hur valsedelställen ska avskärmas och vilken typ av
avskärmning som ska användas. I beslutet ska nämnden ta hänsyn till att
avskärmningarna inte försvårar möjligheten att läsa texten på valsedlarna, att det ska
vara tillräckligt ljusinsläpp, att avskärmningarna inte ska stå för nära varandra och
samtidigt underlätta för röstmottagarna att hålla ordning i valsedelstället. Det finns
inte något krav på fullständigt insynsskydd utan det räcker att valsedelställen och
skärmarna placeras så att ingen insyn kan ske framifrån eller från sidan.
Bedömningen är att de tidigare använda valbåsen ger ett insynsskydd och motsvarar
vallagens krav. Dock är det första gången som dessa avskärmningar används till ett val
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Ett högre valdeltagande och fler antal
valsedlar än vid EU-valet 2019 ställer ökade krav på placeringen av avskärmningarna
och att ha ett tydligt flöde genom lokalen för att undvika allt för lång köbildning. För att
undvika köbildning på valdagen och dagarna innan så kan kommunen i sin information
uppmana väljaren att förtidsrösta tidigt. En annan åtgärd är att ha två lokaler för
förtidsröstningen under de sista dagarna av förtidsröstningen (se tidigare ärende om
lokaler till förtidsröstningen).

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-02
Valmyndighetens ställningstagande avseende avskärmning av platsen för valsedlar

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
Valnämnden beslutar att använda redan inköpta avskärmningar för valsedelsställen till
valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.
Rutinen är att röstmottagarna kontrollerar valsedelsställen efter varje väljare.

Justerandes signatur
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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.

Sändlista
-
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§ 16

OK VN 2021/00012-1

Delegering av brådskande ärenden och att utse
röstmottagare
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.

Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen (6 kap. 39 § KL) finns möjlighet att delegera brådskande ärenden. En
nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.
I kommunstyrelsens delegationsordning så har den här typen av ärenden delegerats till
ordföranden i styrelsen eller dess utskott. Även för valnämnden kan det finnas behov
av att snabbt ta beslut då det inte finns möjlighet att kalla valnämnden till ett
sammanträde.
Valnämnden ska även förordna röstmottagare (3 kap. 5 § vallagen). Även här finns det
behov av att delegera till ordföranden eller vice ordföranden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Sändlista

Ordförande och vice ordförande
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§ 17

OK VN 2021/00013-1

Valnämndens preliminära rösträkning
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 Sven-Erik Sjöberg (C), Anders Rosell (S), Susann Lindblad (C), Bengt-Åke Svahn
(KD), Annette Wilhelmsson och Camilla Staberg att tjänstgöra vid valnämndens
preliminära rösträkning.

Sammanfattning av ärendet

Valnämndens preliminära rösträkning sker på onsdagen efter valet. Den kallas därför
”onsdagsräkningen”. Då hanteras bland annat inkommande förtidsröster som inte har
räknats i vallokalerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2021-11-01

Förslag till beslut

Verksamhetsområde service och utveckling föreslår:
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.

Yrkanden

Ordförande Sven-Erik Sjöberg (C) föreslår sig själv, Anders Rosell (S), Susann Lindblad
(C), Bengt-Åke Svahn (KD), Annette Wilhelmsson och Camilla Staberg att tjänstgöra
vid valnämndens preliminära rösträkning den 14 september 2022 kl. 10.00.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner att valnämnden bifaller
detta.

Sändlista
De valda
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§ 18

Informationsärenden
1. Risk- och sårbarhetsanalys valet 2022
(Annette Wilhelmsson)
Valadministrationen gör tillsammans med säkerhets- och
beredskapssamordnaren en riskanalys av valet. Först genomförs en analys av
risker på nationell nivå och sedan på lokal nivå med förslag på åtgärder.

2. Lagändringar valet 2022
(Annette Wilhelmsson)
Genomgång av ändringar i vallagen som föreslås i propositionen ”Förstärkt
skydd för väljare vid röstmottagning” (SOU 2021:7). Förslagen rör
röstmottagning och offentlighet, otillbörlig påverkan på väljarna vid
röstningen, gruppröstning och reformen med avskärmningar av valsedelställ.
Ett konkret förslag är till exempel att valnämnden tar över ansvaret för att lägga
ut samtliga valsedlar men inte distribuera dessa.
Det är ett delbetänkande där den första delen har fokuserat på att stärka
skyddet av fria och hemliga val. Utredningen kommer alltså att fortsätta men
har delats upp för att de första ändringarna ska kunna gälla redan i valet 2022.
Riksdagen tar beslut den 15 december. Om ändringarna går igenom träder de i
kraft den 1 februari 2022.
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§ 19

Delegationsbeslut
1.

Förtidsröstning vid omval
till Falu kommunfullmäktige
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