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Plats och tid: Fullmäktigesalen på Rådhuset, tisdagen den 5 
oktober kl 17.00-18.15 

Beslutande: Lars Hjorth (S) ordförande 
Maj-Lis Norman ( C) vice ordförande 
Maud Jones Jans (S) 
Fia Wikström (V), 17.00-17.55 
Christer Eriksson (M) 
Magnus Gabrielsson (MP), ersättare för Fia 
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Margareta Jakobsson  Lars Hjorth 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Valnämnden 
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Datum för anslags nedtagande:  2021-11-09 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Valn § 1 Översyn av valdistriktsindelning inför 
allmänna val 2022 
KS2021/0377 

Beslut 
Valnämnden  beslutar att inte förändra nuvarande indelning av Säters kommuns sex 
valdistrikt. 

Ärendebeskrivning 
Året före valåret ska kommunen genomföra översyn av valdistriktsindelningen. 
Eventuella ändringar ska lyftas till beslut i kommunfullmäktige senast den 31 oktober 
året före valåret. Därefter ska länsstyrelsen granska och godkänna ändringarna innan 1 
dec. 

Regler i vallagen 
Ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns 
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 
röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det 
finns synnerliga skäl. 

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens indelning 
i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år då ordinarie 
val till riksdagen skall hållas. 

Kommunens överväganden 
Kommunen ska i första hand upprätthålla valhemligheten och då bör distrikten inte 
vara alltför små. Skäl för att frångå de angivna riktvärdena kan t ex vara resavstånd 
eller tillgång till lämpliga lokaler. 
Vad gäller lokaler ska dessa ha god tillgänglighet och tillgodose möjligheter för väljare 
att välja valsedel utan insyn från andra. 

De flesta av kommunens valdistrikt ligger inom det angivna intervallet 1 000 - 2 000.  
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Valn § 1 forts 

 

Distrik VD-kod Område Röstber.  

2017-03-01 

Röstber. 

2021-03-21 

Säter 1 0101 Säters innerstad 1331 1425 

Säter 2 0102 Säter norr om Ljusterån, Gärdet – Skönvik 1369 1339 

Säter 3 0103 Säter (landsbygd) 1730 1686 

Stora Skedvi 0207 Stora Skedvi 1815 1795 

Gustafs N 0304 Norr om rv 70 1572 1558 

Gustafs S 0406 Söder om rv 70 1014 1034 

Totalt    8831 8837 
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Valn § 2 Arvoden till röstmottagare i vallokal 
KS2021/0378 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa arvodena för 
röstmottagare enligt följande: 

1. Ordförande i valdistrikt, 3 500 kr 
2. Vice ordförande, 3 100 kr 
3. Röstmottagare 2 500  kr 
4. Ersättning till deltagande i valutbildning på 353 kronor/person. 
5. Milersättning utgår enligt kommunens fastställda regler. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Förberedelser inför 2022 års allmänna val har påbörjats och en översyn och 
omvärldsbevakning har genomförts avseende arvoden till ordförande, vice ordförande 
och valförrättare i vallokal på valdagen. Nuvarande nivå på arvodena beslutades inför 
allmänna valet 2006. 

Vid tidigare allmänna val uppgick arvoden för ordförande till 2 400 kronor, vice 
ordförande till 2 000 kronor och övriga röstmottagare till 1 900 kronor i arvode. De 
beloppen fastställdes 2006. Kansliet gör bedömningen att samtliga arvoden bör höjas. 
Föreslagna belopp ligger något under de större närliggande kommunerna. 

Alla röstmottagare måste gå en obligatorisk utbildning. Ersättningen föreslås följa 
beslutade förtroendevaldas arvoden för sammanträde mindre än 4 timmar som är 353 
kronor. 

Den uppskattade kostnadsökningen för arvode uppgår till 53 000 kronor. 

Röstmottagarna 
På valdagen är vallokalerna öppna från 08:00-21:00. Under dagen tjänstgör 
röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla 
röstmottagare med sammanräkningen tills alla resultat är klara. 

En röstmottagare tjänstgör som ordförande i varje vallokal på valdagen. Ordförande 
har goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet. Vice ordförande har goda 
kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör. 
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Valn § 3 Budget valnämnden 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar godkänna förslaget. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till budet för 2022 

Arvoden till valförrättare 160 000 
Personal/tjänst förtid 60 000 
Städ och hyra av lokaler 15 000 
Personal internt förtid 20 000 
Kringkostnader valdagen 15 000 
Valnämnden 30 000 
Totalt 300 000 
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Valn § 4 Utse dataskyddsombud 
KS2021/0375 

Beslut 
Valnämnden beslutar utnämna Laura Gashi, JP infonet AB som dataskyddsombud för 
valnämnden i Säters kommun. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har tecknat avtal med leverantören JP Infonet AB. Leverantörens 
förslag är att valnämnden utser Laura Gashi som kommunens dataskyddsombud. 

Avtalsperioden är 2021-05-01 till 2022-05-01 med möjlighet till 1+1+1+ års 
förlängning. 

Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna 
ett dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• följer upp att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen 

 
Dataskyddsombudet ska också:  

• ge råd om konsekvensbedömningar  
• vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)  
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen  
• samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten till exempel vid inspektioner.  

Delges 
 Integritetsmyndigheten 
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Valn § 5 Sammanträdesplan 2022 
KS2021/0376 

Beslut 
Valnämnden beslutar fastställa sammanträdesplan enligt nedanstående. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden sammanträder följande tisdagar kl 17.00 under 2022 

• 22 mars 
• 19 april 
• 17 maj 
• 21 juni 
• 23 augusti 
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Valn § 6 Öppettider och lokaler förtidsröstning och 
lokaler valdagen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Valnämnden tittar på exempel från Stockholms stad och Umeå. Information om nya 
regler i vallagen. Det krävs stora ytor i kommande val med anledning av ny lag om 
insynsskyddet. 

Ordförande och vice ordförande tillsammans med två tjänstepersoner, bokar av två 
dagar för att åka runt och titta på lokaler.  
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