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 Protokoll 

Valnämnden  Sida 1(16) 

 
Datum: tisdagen den 14 juni 2022 kl 14:00-16:00 Paragrafer §§ 41-51 

Plats: Nämndrummet, Hova  

Underskrifter:  
  

Margitha Dagobert 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Monica Joby 
 
 
Beslutande Margitha Dagobert (S), Ordförande 

Kerstin Isaksson (M), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Elg (S) 
Bertil  Svensson (C)  
Monica Joby (M)) 

 

Ersättare   

Övriga Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-14 

Anslagsdatum 2022-06-16--2022-07-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 41 Dnr 49166 

Val av justerare 

Valnämndens beslut 
Monica Joby (M) justerar protokollet. 
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§ 42 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen efter tillägg av ärendet onsdagsräkning. 
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§ 43 Dnr 2021-00515110 

Röstmottagare vid valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att utse följande till röstmottagare till valet 2022 
förordnandet är under förutsättning att erforderlig utbildning är genomförd och 
godkänd. Om vakans uppstår vid något valdistrikt/förtidsröstningslokal så kan 
röstmottagare få tjänstgöra vid ett annat valdistrikt/förtidsröstningslokal. 

Valdagen den 11 september 
Hova  
Margareta Carlsson ordförande 
Yvonne Jansson vice ordförande 
Christina Holmberg 
Ingalill Johansson 
Eva Linnea Jahr 
Björn Dahlén 
Barbro Hermansson 
Els-Marie Ärnström Jansson 
Thomas Önnefors 
Jonas Grönkvist 
Maj Bredin 
Jörgen Jansson 
Johan Hydén  
Björn Bredin 
 

Amnehärads norra  
Maria Gustafsson ordförande 
Yvonne Eriksson vice ordförande 
Sofia Helge 
Britt-Marie Andersson 
Emma Davidsson 
Annika Bengtzing 
Cecilia Gustafsson  
Marianne Lans 
Mikaela Hollanti 
 
Amnehärad södra  
Jan-Erick Erickson ordförande 
Wiveka Johansson vice ordförande 
Lars-Erik Larsson 
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Mats Johansson 
Christina Stålberg 
Kjell Eriksson 
Ronja Feltsten 
Kristina Blom 
Lena Dagoberth 
Lena Söderström 

Bakgrund 
Valnämnden har 2022-05-10 § 33 beslutat att utse röstmottagare inför valet 2022. 
Förordnandet är under förutsättning att erforderlig utbildning är genomförd och 
godkänd.  

Efter detta har följande personer anmält sitt intresse som röstmottagare vid 
valdagen den 11 september: 
Björn Bredin 
Marianne Lans 
Mikaela Hollanti 
 
Barnkonsekvensanalys 
Inte relevant i detta ärende.  
 
Jämställdhetsanalys 
Både män och kvinnor kan utses som röstmottagare.  
 
Sammanfattande bedömning 
Valnämnden har att besluta om att utse röstmottagare inför valet 2022. 

Beslutsunderlag 
Intresseanmälan från röstmottagare inför valet 2022 

Beslutet ska skickas till 
Röstmottagarna 
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§ 44 Dnr 2022-00263111 

Ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att förordna följande personer att vara ambulerande 
röstmottagare i Gullspångs kommun vid de allmänna valen 2022: 

- Yvonne Jansson 
- Ingalill Johansson 
- Yvonne Eriksson 
 

2. Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens ordförande att utse 
ytterligare ambulerande röstmottagare. 

3. Valnämnden beslutar att de förtidsröster som de ambulerande röstmottagarna 
tar emot ska redovisas förtidsröstningslokalen.  

4. Valnämnden beslutar att på valdagen ska det finnas ambulerande röstmottagare 
tillgängliga för att ta emot förtidsröster fram till klockan 14.00. 

Bakgrund 
Det är obligatoriskt för kommuner att ha ambulerande röstmottagare. Tidigare  

användes så kallade ”kommunala bud”, men dessa togs bort i och med de 
allmänna valen 2018.  

 

Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något 
röstmottagningsställe.  Väljaren kan lämna sin röst i bostaden eller där hen 
befinner sig.  

 

De ambulerande röstmottagarna får hjälpa väljaren att göra iordning sin 
förtidsröst och har tystnadsplikt. De ambulerande röstmottagarna har med sig 
behövligt material när de åker ut till väljarna. Det är samma regler som gäller vid  

förtidsröstning i röstningslokal, vilket innebär att det alltid är två ambulerande  

röstmottagare som arbetar tillsammans. 

Kommunen bestämmer själv hur många ambulerande röstmottagare det ska 
finnas samt även vilka tider och dagar som de ambulerande röstmottagarna ska 
vara tillgängliga för att ta emot röster. De ambulerande röstmottagarna måste 
dock vara i tjänst på valdagen. För att de förtidsröster som mottas på valdagen ska 
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hinna administreras och skickas ut till aktuellt valdistrikt är det viktigt att det finns 
en tidpunkt bestämd för vilken de ambulerande röstmottagarna senast kan ta 
emot en förtidsröst på valdagen. Föreslås att den tiden ska sättas till 14.00. 

Beslutet ska skickas till 
De valda 
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§ 45 Dnr 2022-00267110 

Beslut om placering av valsedlar 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att använda valsedelsställ med insynsskydd.  

 

2. Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i följande ordning i  
valsedelställen:  
Valsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordning från vänster;  
riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå).  
Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning som partiet  
har anmält deltagande i val.  
Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar.  
Namnvalsedlarna ska ställas i samma ordning som partivalsedlarna, det vill säga i  
en lodrät rad för vardera valet, i bokstavsordning, till höger om partivalsedlarna. 
 

3. Det är röstmottagarna som ska placera valsedlarna på rätt ställe i 
valsedelsställen. 

Bakgrund 
Det är valnämnden i kommunen som beslutar om ordningen bland valsedlarna i  
valsedelställen. Valmyndigheten har ingen föreskriftsrätt, men har lämnat ett  
ställningstagande om valsedlarnas ordning. I ställningstagande förutsätts att  
valnämnden använder valsedelställ med tre lodräta rader.  
 
Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt 
för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. För att underlätta ska 
valsedlarna stå i valsedelställ.  
 
Det är de partier som fått mer än en (1) procent av rösterna vid något av de två  
senaste valen till riksdagen som har rätt att få partivalsedlar för val till riksdag,  
kommun- och regionfullmäktige upptryckta och utlagda av valadministrationen.  
Detsamma gäller för de partier som har mandat i kommun- och regionfullmäktige.  
Övriga partier som deltar i valet måste själva överlämna sina valsedlar till  
röstmottagare i val- och röstningslokaler. Det är dock valadministrationens  
(röstmottagarnas) ansvar och uppgift att placera ut dessa valsedlar i 
valsedelställen. 

 

Namnvalsedlar trycker partierna upp själva och de ansvarar själva för att leverera  
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dessa till val- och röstningslokalerna. Det är dock bara valadministrationen  
(röstmottagarna) som får lov att lägga ut valsedlarna i valsedelställen. 
 
Enligt vallagen ska den plats där valsedlarna tillhandahålls vara fri från insyn och  
valsedlarna ska placeras på en avskärmad plats i anslutning till röstmottagningen.  
Valmyndigheten anser att valsedelställ som omsluts av en skärm som står på ett 
bord är tillräckligt avskärmade. 
Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 46 Dnr 2020-00372102 

Tjänstgörande valnämnd på valdagen  

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande respektive vice ordförande 
tjänstgör hela dagen. Övriga ledamöter i valnämnden är tillgängliga per telefon. 
Valnämndens ordinarie ledamöter träffas kl 19:30 vid kommunkontoret i Hova. 
Om ordinarie ledamot är förhindrad kallas personlig ersättare. 

 

2. Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande respektive vice ordförande 
ser till att röstlängderna kommer till valdistrikten samt förtidsrösterna som 
emottas av ordföranden eller vice ordförande i valdistriktet och kvitteras av 
densamme. 

Bakgrund 
Valnämnden har att besluta om valnämndens tjänstgörande på valdagen. 

Beslutet ska skickas till 
Valnämnden 
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§ 47 Dnr 2022-00269111 

Annonsering inför valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att annonsering om valet till riksdag, kommun och landsting 
ska annonseras i Mariestads Tidningen fredagen den 19 augusti och 2 september 
samt Hova- Gullspång nytt 23 augusti. 

Informationen ska även läggas ut på kommunens hemsida. 

Bakgrund 
Annonsering om inför valet 2022 finns med som en punkt till dagens 
valnämndsmöte. 

Beslutet ska skickas till 
Britt-Marie Nilsson 
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§ 48 Dnr 2022-00270110 

Schemaläggning av röstmottagare på valdagen och vid 
förtidsröstningen 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande i valnämnden lägger 
schema för förtidsröstningen. 

 

2. Valnämnden beslutar att för valdagen den 11 september lägger ordförande och 
vice ordförande i respektive valdistrikt schema. 

Bakgrund 
Hur många röstmottagare som jobbar i en vallokal beror på  
valdistriktets storlek. I varje vallokal ska det finnas en ordförande, en  
vice ordförande och övriga röstmottagare. Det måste alltid finnas  
minst tre röstmottagare samtidigt i vallokalen under pågående  
röstmottagning, och en av dem måste vara ordföranden eller vice  
ordförande. De flesta vallokaler ska ha öppet för röstmottagning  
mellan kl. 08.00 och 20.00.  
 

Det måste alltid finnas minst två röstmottagare samtidigt i röstningslokalen under 
pågående röstmottagning. Alla röster ska hanteras av minst två röstmottagare, det 
vill säga ingen röstmottagare ska arbeta ensam i något moment där röster 
hanteras. 

 

Beslutet ska skickas till 
Valnämndens ordförande och vice ordförande 

Ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt 
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§ 49 Dnr 60957 

Postnord hämtning av förtidsröster 

Valnämndens beslut 
Valnämnden förklarar sig informerade om vilka dagar PostNord hämtar och lämnar 
förtidsrösterna. 

Bakgrund 
PostNord ombesörjer hämtning av förtidsröster som ska vidare till andra 
kommuner. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 50 Dnr 60018 

Övriga frågor 

Valnämndens beslut 
Valnämnden diskuterar teknisk utrustning i förtidsröstningslokalerna. 

 

Valnämnden beslutar att valnämndens ordinarie ledamöter samlas fredagen den 9 
september kl 13:00 för att sortera alla förtidsröster som tillsammans med 
röstlängderna transporteras ut till vallokalen på valdagen den 11 september. 

Bakgrund 
Övriga frågor finns med som en punkt på dagordningen. 

Beslutet ska skickas till 
Valnämnden 
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§ 51 Dnr 2022-00286006 

Onsdagsräkning 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslut att onsdagsräkningen genomförs i sessionssalen den 14 
september kl  8.00. 

2. Valnämnden beslutar att förrättningen ska kungöras på kommunens 
anslagstavla. 

3. Valnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande beslutar om vilka som 
ska delta vid onsdagsräkningen den 14 september 2022. 

4. Valnämnden beslutar att valnämnden deltar under sammanräkningen och 
sammanträder för att granska och godkänna resultatet av sammanräkningen. 

Bakgrund 
Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) genomförs onsdagen 
den 14 september i sessionssalen på kommunledningskontoret. 

Beslutet ska skickas till 
Valnämnden 

 


