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Protokoll Datum Sida 
Valnämnden 2022-06-21 2 (7) 

Plats och tid: Rådhuset i Säter, tisdagen den 21 juni, kl 
17.00-19.30 

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

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Malin Karhu Birgersson, sekreterare   

Utses att justera: Maud Jones Jans 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: 21-25 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Malin Karhu Birgersson   Lars Hjorth 

Justerande    

   

Maud Jones Jans    

 

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

Organ: Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-21 

Datum för anslags uppsättande: 2022-07-01 

Datum för anslags nedtagande:  2022-07-22 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Protokoll Datum Sida 
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Valn § 21 Röstmottagare på valdagen 
KS2022/0179 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

1. Fastställa föreslagna röstmottagare  
2. Kompletterar listan med röstmottagare med reserver. 

__________ 

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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Valn § 22 Ambulerande röstmottagare 
KS2022/0180 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

1. Ambulerande röstning för de väljare som har förhinder att ta sig till en 
förtidsröstningslokal bokas genom valkansliet. 

2. Ambulerande röstning kommer att erbjudas samtliga boenden. De boenden 
som har behov av ambulerande röstning schemalägger detta i samråd med 
valkansliet. 

3. Vid röstmottagning är det två röstmottagare som ambulerar. 
4. Ordföranden får vid behov utse ytterligare ambulerande röstmottagare. 

Ärendebeskrivning 
Ambulerande röstmottagning har förekommit sedan 2018 års val. Förfarandet innebär 
att väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta 
sig till en förtidsröstningslokal får om de begär det lämna sina röster till ambulerande 
röstmottagare enligt vallagen 7 kap 3a §.  

Ambulerande röstmottagning är obligatorisk för kommunen och ska äga rum under 
förtidsröstningsperioden inkluderat valdagen. 

Ambulerande röstmottagning innebär att röstmottagare från kommunen kommer till 
väljarens hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst under samma 
förutsättningar som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Det ska vara två 
stycken röstmottagare som deltar och dessa måste ha en väljarförteckning med sig. 

Valkansliet kommer kontakta kommunens boenden för att höra efter vilket behov 
som finns av ambulerande röstning och i samråd med boendet boka en dag och tid för 
röstning. 

I övrigt är det upp till den enskilde eller anhöriga att höra av sig till kommunen för att 
komma överens om ett besök i hemmet. Valkansliet bedömer dock att de flesta 
situationerna bör kunna lösas genom sedvanlig budröstning. 

Valnämnden har tidigare beslutat om förordnande av ambulerande röstmottagare samt 
att ambulerande röstmottagare kan beställas fram till 12.00 valdagen den 11 september 
2022. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Valn § 23 Nästa sammanträde 
 

Nästa sammanträde tisdagen den 23 augusti kl 17.00 på Rådhuset. 
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Valn § 24 Valutbildning 
 

Valutbildning för valnämndens ledamöter och ersättare. 
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Valnämnden 2022-06-21 7 (7) 

Valn § 25 Övriga ärenden 
 

Utbildning sker den 1 september för samtliga röstmottagare samt 5 september för 
ordförande och vice ordförande. 
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