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Protokollet Anslås: 2022-06-09 till och med 2022-06-30 

 Förvaras: Kansliet, kommunhuset 

Ledamöter Inger Grindelid (S) Ordförande 

Tjänstgörande ersättare Ann-Catrin Cederlund (S), Christer Henriksson (V), Gunnar Karlsson 

(C), Magnus Vidin (SD) 
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Justerare Ordinarie: Ann-Catrin Cederlund 

 Ersättare: Christer Henriksson 

Justering Kansliet, 2022-06-08, kl 16:00 

Sekreterare 

Kristoffer Nyholt 

Ordförande 

Inger Grindelid 

Justerare 

Ann-Catrin Cederlund 
 

Dokumenttyp 

Protokoll 

Beslutande organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 2 (7) 

Beslutande organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

Innehåll 

§ 17 Information 3 

§ 18 Lokaler och förtidsröstställen 4 

§ 19 Arvoden 5 

§ 20 Principer vid rekrytering och bemanning av röstmottagare 6 

§ 21 Utbildning av röstmottagare 7 
 



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 3 (7) 

Beslutande organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 Information 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 

Valnämndens sekreterare Kristoffer Nyholt informerar valnämnden om: 

• Statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val 

• Beställning av material  
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§ 18 Lokaler och förtidsröstställen 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden godkänner de föreslagna lokalerna och förtidsröstställena 

Sammanfattning 

Valnämndens ordförande och sekreterare har inspekterat föreslagna lokaler 

och bedömer dem lämpliga för röstmottagning. 

Lokalen som, vid tidigare val, använts för distriktet Torpa – Malmberga är 

inte längre tillgänglig och det saknas alternativa lokaler inom distriktet. 

Förslaget är därför att använda Kung Karls skolas lokaler för de två 

distrikten Centrum och Torpa – Malmberga.   

Följande lokaler föreslås för valdagen: 

Valdistrikt 

Runna – Granhammar 

Centrum 

Torpa - Malmberga 

Haga – Skillinge 

Valskog – Kungs-Barkarö 

Vallokal 

Västerskolans matsal 

Kung Karls skolas matsal 

Kung Karls skolas ”torg” 

Hagaskolans matsal 

Björskogskolans matsal 

  

Till förtidsröstning föreslås: 

• biblioteket i Kungsör (hela förtidsröstningstiden) 

• entrén till Björskogsskolans matsal i Valskog (två tillfällen) 

• Torpa bygdegård (två timmar på valdagen) 

• Misteln och Södergården (kortare tid söndagen före valdagen) 

 

 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-05-23 – Lokaler och förtidsröstställen  
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§ 19 Arvoden 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden beslutar om fasta arvoden för röstmottagare i vallokal på 

valdagen enligt följande: 

• Ordförande: 3000 kr 

• Vice ordförande: 3000 kr 

• Röstmottagare: 2500 kr 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutar om hur stort arvodet ska vara för röstmottagarna och 

övriga personer som jobbar under valen. 

I och med det utökade utbildningskravet har regeringen beslutat att 

kompensera kommunerna med ökat statsbidrag. I statsbidraget har 

utbildningsarvodet för röstmottagarna höjts med 100 kronor per person. 

Överläggning 

Valnämnden anser att en höjning bör göras av arvodet för röstmottagare för 

att hamna på en liknande nivå som närliggande kommuner.  

Då ansvaret för valdistriktens ordförande och vice ordförande inte skiljer sig 

markant anser valnämnden att det, precis som vid tidigare val, är rimligt 

med ett lika stort arvode för båda rollerna.  

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-05-27 – arvoden för röstmottagare  



 

Dokumenttyp Sida 

Protokoll 6 (7) 

Beslutande organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 20 Principer vid rekrytering och bemanning av 
röstmottagare 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden beslutar att följande principer ska styra rekryteringen av 

röstmottagare: 

• röstmottagare ska ha fyllt 18 år, 

• röstmottagare ska behärska det svenska språket, 

• röstmottagare får inte kandidera på lista 

Övriga rekommendationer från Valmyndigheten ska tas i beaktande vid 

rekrytering. 

Sammanfattning 

I vallagen finns inga regler om vem som kan vara röstmottagare. 

Valmyndigheten anser att det är lämpligt att valnämnden fattar beslut om 

vilka principer och regler som ska gälla vid rekrytering. 

Exempel på principer kan vara: 

• att röstmottagare ska ha fyllt 18 år, 

• att röstmottagare ska kunna prata svenska, 

• att röstmottagare inte ska kandidera på lista 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-05-23 - Principer vid rekrytering och bemanning 

av röstmottagare  
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§ 21 Utbildning av röstmottagare 
Diarienummer KS 2022/31 

Beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna den föreslagna utbildningen av 

röstmottagare och ger valnämndens sekreterare ansvar att hålla i 

utbildningen. 

Sammanfattning 

Alla som arbetar som röstmottagare ska, enligt lag, genomgått en 

utbildning.  

Valmyndigheten ansvarar för att producera utbildningsmaterial till 

valnämnderna.  

Valnämnderna ska i sin utbildning av röstmottagare använda det 

utbildningsmaterial som är framtaget av Valmyndigheten. 

Förslag tilldatum för utbildning av röstmottagare:  

• Förtidsröstning:  18 augusti. Uppsamling 22 augusti.  

• Valdagen:  25 augusti. Uppsamling 31 augusti. 

Beslutsunderlag 

KSF tjänsteskrivelse 2022-05-27 - utbildning av röstmottagare 


