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Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Plats och tid:

Kommunstyrelsens sammanträdesrum
tisdagen den 22 mars kl 17.00-17.50

Beslutande:

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

Ej tjänstgörande ersättare:
Övriga deltagare:

Margareta Jakobsson, kommunsekreterare

Utses att justera:

Christer Eriksson

Justeringens plats och tid:
Paragrafer:

1-9

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Lars Hjorth

Justerande

Christer Eriksson

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

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-03-22

Datum för anslags uppsättande: 2022-03-23
Datum för anslags nedtagande: 2022-04-14
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 1

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Utbildning inför valet 2022

Ange diarienummer

Beslut
Valnämnden beslutar genomföra utbildning enligt redovisad planering
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Valnämndens kansli ordnar utbildning för samtliga personer som ska jobba med valet
2022. Utbildningen är obligatorisk enligt vallagen 3 kap. 5 § så endast den som fått
utbildning kan jobba med val.
Utbildning är planerad för:
•
•
•
•

Samtliga röstmottagare i vallokal den 5 september kl. 17.30
Valnämnden den 21 juni kl. 17.00
Röstmottagare förtidsröstning 22 augusti kl 09.00-12.00
Ordförande och vice ordförande i valdistrikten 1 september 18.30

Utbildningsledare är Mats Sörsten.
I enlighet med vallagen 3 kap 5 § kan endast den förordnas till röstmottagare som har
fått utbildning för uppdraget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 2

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Beslut enligt 6 kap. 39 § KL

Beslut:
Valnämnden beslutar uppdra till ordföranden att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
__________

Ärendebeskrivning:
Beslut enligt 6 kap 39 § KL om delegation till ordföranden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 3

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Ordförande och vice ordförande

Beslut
Valnämnden beslutar hänskjuta val av ordförande och vice ordförande till kommande
sammanträde.
___________

Ärendebeskrivning:
Valkansliet har ställt frågan till valdistriktens tidigare ordförande och vice ordförande
om intressen av att tjänstgöra på valdagen den 11 september 2022.
I följande valdistrikt har ordförande och vice ordförande anmält sitt intresse:
Säter 1:

Ordförande och vice ordförande

Säter 2;

Ordförande och vice ordförande (vice har rekryterats)

Säter 3:

Ordförande

Gustafs S:

Ordförande och vice ordförande

Gustafs N:

Ordförande

Stora Skedvi:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 4

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Röstmottagare

Beslut
Valnämnden beslutar hänskjuta val av röstmottagare till kommande sammanträde.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Rekrytering av röstmottagare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Vn § 5 Val av mottagare av värdeförsändelser och
förtidsröster
Beslut
Till mottagande av värdeförsändelser och förtidsröster utse var för sig Margareta
Jakobsson, Malin Karhu Birgersson och Ann-Catherine Alriksson
kommunstyrelsesektorn, samt valnämndens ordförande Lars Hjorth.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 6

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Ansvar för valsedlarna vid valen 2022

Beslut
Valnämnden beslutar
•

•

•

Röstmottagarna ansvarar för att valsedlar för alla tre valen, som levererats av
Valmyndigheten (blanka och partivalsedlar för partier som anmält deltagande i
valet), läggs ut på samtliga röstmottagningsställen, på en avskärmad plats, i
valsedelställ. Röstmottagarna ansvarar också för att dessa valsedlar alltid finns
tillgängliga i valsedelställen.
Partierna (som anmält deltagande i valet) ansvarar för att distribuera sina
namnvalsedlar till röstmottagningsställena samt ansvarar för att de inte tar slut
under tiden då röstmottagningen pågår.
Röstmottagarna ansvarar för att samtliga distribuerade valsedlar för de partier som
anmält deltagande, läggs ut på samtliga röstmottagningsställen, på en avskärmad
plats, i valsedelställ.

___________

Ärendebeskrivning
Valsedlar ska finna på alla röstmottagningsställen. De ska behandlas lika och
presenteras på ett enhetligt sätt.
Det finns tre olika typer av valsedlar för de tre olika valen, val till riksdagen (gul
valsedel), val till kommunfullmäktige (vit valsedel) och val till regionfullmäktige (blå
valsedel).
För varje val finns det:
1. Blanka valsedlar. Innehåller information om typ av val. Väljare kan skriva
partinamn och namn på kandidat som hen önskar att rösta på.
2. Partivalsedlar. Innehåller information om typ av val och partibeteckning.
3. Namnvalsedlar. Innehåller information om typ av val, partibeteckning och namn
på kandidater.
Blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen (för de partier som vid något av
de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet och som
begärt att valsedlarna ska läggas ut. Ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler och
tillhandahålls av Valmyndigheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Valn § 6 forts
För valet 2022 är det:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Valmyndigheten tillhandahåller även partivalsedlar för de partier som är
representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där röstmottagningsstället
ligger, förutsatt att partiet begärt utläggning av valsedlar.
Namnvalsedlar, för de partier som anmält deltagande. Samtliga partier lämnar sina
namnvalsedlar till de röstmottagningsställen där de vill att valsedlar skall läggas ut.
Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. Ett
parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen och Valmyndigheten
publicerar kontinuerligt en uppdaterad lista över deltagande partier på sin webbplats.
Ett parti som inte anmält till Valmyndigheten att det deltar i något val ska nekas att
lägga ut sina valsedlar.
Röstmottagarnas ansvar:
Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det endast
valnämnden, i praktiken röstmottagarna, som lägger ut blanka valsedlar, partivalsedlar
och namnvalsedlar på den avskärmade platsen som anordnats för utläggning av
valsedlar. Kontroll ska också göras att partiet som levererar namnvalsedlarna har
anmält deltagande i valet.
Syftet med lagändringen är att ge valnämnderna bättre möjligheter att planera
kontrollen av valsedelställen samt påfyllnad av valsedlarna. Röstmottagarna har också
ett ansvar för att blanka valsedlar och partivalsedlar alltid finns tillgängliga på samtliga
röstmottagningsställen i kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Valn § 6
Partier som anmält deltagande ansvarar för distributionen av namnvalsedlar till
röstmottagningsställen, precis som tidigare. Det är också partiernas ansvar att se till så
att de inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 7

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Behörighet i valdatasystemet Valid

KS2021/0396

Beslut
Kommunsekreterare Margareta Jakobsson får behörigheten behörighetsadministratör
(BAD) med tilläggsrollen inskrivare i valdatasystemet och registrator Ann-Catherien
Alriksson får behörigheten behörighetsadministratör (BAD) i Valid för att
administrera valet i Säter.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Alla kommuner i Sverige ska arbeta i det gemensamma valdatasystemet Valid för att
administrera valdistrikt, vallokaler och annat som berör valet 2022. Länsstyrelsen delar
ut behörigheter till de medarbetare som ska arbeta i Valid efter beslut från
valnämnden. Medarbetaren får då behörigheten behörighetsadministratör (BAD) och
kan därefter administrera valärenden i valdatasystemet och även med tilläggsrollen
inskrivare lägga till, ändra och ta bort användare i Valid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 8

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Information

Beslut
Valnämnden tackar för informationen.
__________

Information lämnas om:
•
•
•

Justerandes sign

Länsstyrelsens valkonferens den 16 februari.
SKR:s digitala utbildning ”Utmaningar och möjligheter”, den 24 februari
Två partier har hittills ställt frågan om Säters kommun kan distribuera deras
namnvalsedlar till röstningsställena. Svar skickas när valnämnden beslutat om
ansvaret för de olika valsedlarna vid valen 2022.

Utdragsbestyrkande
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Vn § 9
•
•

Justerandes sign

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-03-22

Övriga ärenden

Nästa sammanträde är den 19 april kl. 17.00
Valnämnden vill ha skylt eller liknande märkt valnämnden för att visa allmänheten
vilka dom är.

Utdragsbestyrkande
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