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Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Plats och tid:

Rådhuset i Säter, tisdagen den 19 april kl.
17.00-17.35

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, sekreterare
Malin Karhu Birgersson, sektorchef
kommunstyrelsen

Utses att justera:

Fia Wikström

Justeringens plats och tid:
Paragrafer:

10-16

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Lars Hjorth

Justerande

Fia Wikström

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

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2022-04-19

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-03
Datum för anslags nedtagande: 2022-05-25
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valn § 10

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Riktlinjer för röstmottagare

KS2022/0182

Beslut
Valnämnden beslutar fastställa nedanstående riktlinjer för röstmottagare i Säters
kommun.
__________

Ärendebeskrivning
Syftet med denna riktlinje är att underlätta arbetet kring rekrytering och förordnande
av röstmottagare. Detta för att säkerställa att vi genomför ett säkert och tryggt val
samt att förtroendet för det demokratiska systemet upprätthålls.
Personer som tidigare varit röstmottagare som uppfyller ovanstående kriterier och
som fortfarande bedöms lämpliga för uppdraget ska i första hand ges nytt förtroende
att arbeta som röstmottagare.
Vid nyrekrytering av röstmottagare förordnas i första hand personer som har någon
kompetens som bedöms värdefull för uppdraget, till exempel erfarenhet från likartade
uppdrag eller relevanta språkkunskaper.
Valnämnden ska vid förordnande av röstmottagare och vid placering i val- och
röstningslokaler eftersträva att röstmottagarna får en spridning avseende ålder, kön
och etnicitet så att det motsvarar befolkningen i kommunen.

Förslag till riktlinjer för röstmottagare
•
•
•
•
•
•

•

Justerandes sign

Personen ska ha fyllt 18 år innan tjänstgöring påbörjas
Behärska svenska språket i tal och skrift
Anses vara noggrann, ha förmåga att ge ett gott bemötande och kunna samarbeta
För att får tjänstgöra som röstmottagare ska man inför varje val ha genomgått
utbildning anordnad av valnämnden.
Röstmottagaren behöver inte bo inom den kommun den får uppdrag av.
Den som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid
rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen
avser
Under en övergång kvarstår de som tidigare varit röstmottagare trots politiskt
uppdrag.

Utdragsbestyrkande
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Valn § 11

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Röstmottagare valdagen

KS2022/0179

Beslut
Valnämnden beslutar att till valdagen den 11 september
•
•

Fastställa föreslagna röstmottagare i Sätes kommun.
Komplettera med ytterligare röstmottagare.

__________

Ärendebeskrivning
Vallagen 3 kap 4 § fastställer att för varje valdistrikt ska det utses minst fyra
röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden.
I Vallagen finns inga regler för vem som kan vara röstmottagare. Det enda krav som
dock är formulerat är att röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan
utbildning som behövs för uppdraget enligt vallagens 3 kap 5 §.
Det är valnämnden som utse röstmottagare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Valn § 12 Röstmottagare förtidsröstningslokal samt
ambulerande röstmottagare
KS2022/0181

Beslut
Valnämnden utser
•

•

Som röstmottagare i förtidsröstningslokal: Margareta Jakobsson, Malin Karhu
Birgersson, Eva-Lena Stenberg, Josefina Olerås, Pernilla Lindgren, Ellinor
Svedlund, Göran Garmo, Marie-Louise Snell, Anki Alriksson, Ulrika Engman,
Helen Hedin, Anette Kotilainen, Josefin Levinsson, Marie Palm, Emilie
Andersson, Sara Sissala, Bo Floresjö, Patrik Hjalmarsson, Maj-Lis Norman och
Lars Hjorth.
Som ambulerande röstmottagare: Göran Garmo, Inger Bernhardsson, Margareta
Jakobsson, Malin Karhu Birgersson, Bo Floresjö och Patrik Hjalmarsson.

__________

Ärendebeskrivning
Personal har rekryterats för att hantera förtidsröstning samt uppdraget som
ambulerande röstmottagare.
Säters kommun kommer att ha fyra förtidsröstningslokaler öppna samt erbjuda
ambulerande röstmottagare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Valn § 13 Ambulerande röstmottagare på valdagen
beslut om tidsramar
KS2022/0180

Beslut
Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagare kan beställas fram till 12.00
valdagen den 11 september 2022.
_________

Ärendebeskrivning
Valmyndigheten rekommenderar valnämnden att fatta beslut om ett sista klockslag på
valdagen för ambulerande röstmottagning i kommunen. Valnämnden bedömer utifrån
de lokala förutsättningar som finns när det gäller personella resurser och geografiska
avstånd.
Ambulerande röstmottagare behöver inte vara kontinuerligt på plats utan tjänstgör
utifrån efterfrågan. Säters kommun har för avsikt att erbjuda tider under
förtidsröstningsperioden för de som inte kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller
vallokal. Det är då ett komplement till förtidsröstningslokaler med begränsat
öppethållande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valn § 14

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Alternativ vallokal

Beslut
Valnämnden beslutar att Folkets Hus i Säter är alternativ vallokal på valdagen.

Ärendebeskrivning
I händelse av att det i någon av vallokalerna skulle inträffa en händelse som gör att
vallokalen inte kan användas, bör valnämnden utse en alternativ vallokal.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valn § 15

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Lokal för valnämnden den 11 september

Beslut
Valnämnden beslutar att som valcentrum använda Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan
22.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valn § 16

Protokoll

Datum

Valnämnden

2022-04-19

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 17 maj kl 17.00 på Rådhuset.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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