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Plats och tid: Fullmäktigesalen, tisdagen den 7 december 
kl 17.00-17.30 

Beslutande: Lars Hjorth (S) ordförande 
Maj-Lis Norman ( C) vice ordförande 
Tommy Janfjäll (S) ersättare för Maud Jones 
Jans (S) 
Christer Eriksson (M) 
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Fia 
Wikström (V) 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
Malin Karhu Birgersson, sektorchef 
kommunstyrelsen 

Utses att justera: Magnus Gabrielsson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: 7-10 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Lars Hjorth 

Justerande    

   

Magnus Gabrielsson    

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-12-07 

Datum för anslags uppsättande: 2021-12-14 

Datum för anslags nedtagande:  2021-01-05 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunsstyrelsesektorn 
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Vn § 7 Vallokaler och öppethållande inför val till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 
september 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att följande vallokaler skall utnyttjas vid val till riksdag, region- 
och kommunfullmäktige-valet den 11 september; 

VD Säter 1 Folkets Hus, Säter 
VD Säter 2 Fågelsången, samlingssalen, Peter Cruses väg 3 C. 
VD Säter 3 Klockarskolan, matsalen 
VD Gustafs N Enbackahallen, Gustafs 
VD Gustafs S  Enbackahallen, Gustafs 
VD St Skedvi  Skedvi Arena, St Skedvi 

Vid valet 2022 skall röstningslokalerna för samtliga valdistrikt hållas öppna mellan kl 
08.00-20.00. 

__________ 

Ärendebeskrivning: 
Valnämnden har att besluta om vallokaler samt tider för öppethållande vid val till 
riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022. 
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Vn § 8 Röstningslokaler och öppethållande 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar att följande röstningslokaler med öppettider skall utnyttjas vid 
val till riksdag, region- och kommunfullmäktige tiden från 24 augusti till 11 september 
2022: 

Skenshyttans bygdegård Valdagen 11 september 10.00 – 13.00  
 

Säters bibliotek, Säter Måndag till fredag 24 augusti – 9 september 12.00-
19.00. Lördag och söndag 24 augusti - 10 september, 
10.00-14.00.  

St Skedvi bibliotek Onsdag 13-17, Torsdag 15-19, 24 augusti – 8 september  

Enbackagården Måndag 29 augusti och 5 september, kl. 14.00-18.00 
Tisdag, 30 augusti och 6 september, kl. 10.00-14.00 

Valdagen den 11 september 08.00-20.00. Folkets Hus Säter. 

__________ 

Ärendebeskrivning: 
Valnämnden har att besluta om vilka röstningslokaler som ska nyttjas samt tider för 
öppethållande under tiden 24 augusti fram till valdagen den 11 september 2022 för 
förtidsröstning 
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Vn § 9 Kalender för valåret 2022 

Beslut 
Valnämnden tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Söndag den 11 september är valdag för valet till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022. I valkalendern ser du tidpunkter för olika händelser inför, 
under och efter valet. 

Under 2021 

Datum Händelse 

1 mars 
Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valdistrikt. 
Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och 
valkretsar. Valmyndigheten publicerar statistiken ca 5 mars. 

31 oktober 
Sista dag för fullmäktige i kommun och region att besluta om ändringar i 
indelningen i valkretsar. Länsstyrelsen fastställer besluten. 

1 december 
Sista dag för länsstyrelsen att besluta om indelning i valdistrikt, efter förslag 
från kommunerna. Länsstyrelsens beslut går att överklaga hos 
Valprövningsnämnden. 

 

Valåret 2022 
 

Datum Händelse 

28 februari 
Ansökan om registrering av partibeteckning ska ha kommit in till 
Valmyndigheten om registreringen ska gälla för val detta år. 
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Datum Händelse 

1 mars 
Valmyndigheten tar fram statistik över röstberättigade för varje valdistrikt. 
Statistiken används för att räkna ut antal fasta valkretsmandat. 

8 april Sista dag för partier att anmäla sina kandidater till respektive länsstyrelse. 

8 april 
Sista dag för partier att beställa namnvalsedlar från länsstyrelsen för 
garanterad leverans 45 dagar innan valet. 

30 april 
Sista dag för Valmyndigheten att besluta om antal fasta valkretsmandat för 
varje valkrets till riksdagsvalet. 

30 april 
Sista dag för länsstyrelsen att besluta om fördelningen av fasta mandat 
mellan valkretsarna i de kommuner eller regioner som är valkretsindelade. 

Senast 23 juli 
Utlandsröstkort skickas till röstberättigade som har utvandrat. Dessa 
personer har bara rösträtt i riksdagsvalet. 

28 juli Utlandsboende får göra i ordning och skicka sin brevröst tidigast denna dag. 

12 augusti Sista dag för partier att anmäla deltagande i val. 

12 augusti 
Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i 
Skatteverkets register. Uppgifterna ligger till grund för röstlängden. 

12 augusti 
Svenskar som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde 
år för att finnas kvar i den. Skatteverket behöver få anmälan senast denna 
dag för att den ska hinna registreras. 
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Datum Händelse 

18 augusti 
Röstberättigade kan tidigast rösta på svenska ambassader och konsulat i 
utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under 
olika lång tid. 

18 augusti Budröstningen startar i Sverige. 

24 augusti Röstberättigade som är bosatta i Sverige ska ha fått sina röstkort. 

24 augusti Förtidsröstningen i Sverige startar. 

30 augusti 
Om en person anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter finns det 
möjlighet att skriftligen begära rättelse hos länsstyrelsen. Begäran ska ha 
kommit in till länsstyrelsen senast den här dagen. 

9 september 
Sista dag för kandidater som inte är anmälda av ett parti att samtycka till 
kandidatur i valet. 

10 september Länsstyrelsen meddelar tid och plats för den slutliga rösträkningen. 

10 september 
Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara 
framme hos Valmyndigheten. 

Valdagen 11 
september 

Vallokalerna är öppna mellan kl. 08.00 och 20.00. Klockan 20.00 avslutas 
röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Valet till riksdagen räknas 
först, sedan valet till kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. 
Ett 
preliminärt valresultat publiceras samma natt på val.se. 
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Datum Händelse 

12 september Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten. 

12 september 
Länsstyrelsen påbörjar den slutliga rösträkningen. Då räknas även 
personrösterna. Valet till riksdagen räknas först, sedan valet till 
kommunfullmäktige och sist valet till regionfullmäktige. 

14 september 

På onsdagen efter valdagen räknar kommunernas valnämnder sena 
förtidsröster. Vid behov kan räkningen förlängas till torsdagen. De räknade 
rösterna lämnas till länsstyrelsen så att rösterna kan räknas även under den 
slutliga rösträkningen. 

Inom 10 dagar 
efter det att 
valet avslutats 

Den som vill överklaga valet ska senast inom tio dagar efter att valet 
avslutades lämna in en skrivelse till Valprövningsnämnden. Riksdagsvalet 
avslutas med att Valmyndigheten publicerar valresultatet på vår anslagstavla 
och webbplats. Valen till kommunfullmäktige och regionfullmäktige avslutas 
genom att länsstyrelsen i sina lokaler lägger fram protokollen för granskning. 
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Vn § 10 Konferens 24 februari 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar anmäla Lars Hjorth och Maj-Lis Norman till konferensen. 

__________ 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuder in valnämnder och 
valadministratörer till seminarieserien Val 2022 – utmaningar och möjligheter. Den 24 
februari digitalt. 
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