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Plats och tid: Rådhuset i Säter, tisdagen den 17 maj kl. 
17.00-17.15. 

Beslutande: Lars Hjorth (S) ordförande 
Maj-Lis Norman ( C) vice ordförande 
Maud Jones Jans (S) 
Christer Eriksson (M) 
Fia Wikström (V) 

Ej tjänstgörande ersättare: Tommy Janfjäll (S) 
Magnus Gabrielsson (MP) 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 

Utses att justera: Maud Jones Jans 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter 

Paragrafer: 17-20 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Lars Hjorth 

Justerande    

   

Maud Jones Jans    

 

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

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-05-17 

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-18 

Datum för anslags nedtagande:  2022-06-09 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Vn § 17 Placering av valsedlar 

Beslut 
Valsedlarna i valsedelstället placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet på 
valsedeln. Ett ställ för partivalsedlar och ett ställ för namnvalsedlar. 

Denna ordning gälla samtliga valsedlar och gäller vid samtliga val 2022. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla val- och 
röstningslokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett 
likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt. 

Om bokstavsordning beslutas av valnämnden bör denna ordning gälla samtliga 
valsedlar, och inte bara de valsedlar som valnämnden enligt lag ska tillhandahålla.  

Tillkommer det ytterligare partier behöver således dessa partiers valsedlar skjutas in på 
rätt plats i bokstavsordningen, vilket kan leda till en omsortering av valsedlarna för att 
kunna bibehålla bokstavsordningen under hela röstmottagningen. Det är 
röstmottagarnas ansvar att då se till att denna omsortering blir gjord enligt beslutad 
bokstavsordning och röstmottagarna bör får information från valnämnden om rutiner 
för detta. Ett tips är att hålla kontakt med partierna lokalt för att informera sig om 
vilka partier som avser lägga ut egna valsedlar i lokalerna. Då kan valnämnden 
förbereda för detta redan innan röstmottagningen börjar.  

Beslutad ordning ska gälla samtliga val- och röstningslokaler i kommunen och bör 
finnas uppsatt i varje lokal. 

Det kommer att finnas ytterligare en affisch som innehåller information om vilka 
valsedlar som läggs ut och hur man använder valsedlarna. Detta är en allmän 
information till väljaren och får gärna placeras i anslutning till valsedlarna i val- och 
röstningslokaler. 
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Vn § 18 Röstmottagare valdagen 
KS2022/0179 

Beslut 
Valnämnden kompletterar listan med röstmottagare. Ärendet återupptas på 
kommande möte den 21 juni.  

__________ 

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 
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Vn § 19 Alternativ vallokal 

Beslut 
Valnämnden beslutar att som alternativ vallokal använda Motionscentralen på 
Hagavägen. 

____________ 

Bakgrund och 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. 

Valnämnden behöver ändra sitt beslut att använda Folkets Hus som alternativ vallokal 
eftersom lokalen är både valkansli, vallokal och förtidsröstningslokal på valdagen. 
Förslaget är att Motionscentralen på Hagavägen används som alternativ vallokal på 
valdagen. 
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Vn § 20 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde är den 21 juni kl. 17.00. Mats Sörsten kommer att genomföra 
utbildning för Valnämnden. 
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