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Plats och tid: Rådhuset i Säter, tisdagen den 23 augusti, kl 
17.00-18.00 

Beslutande: Lars Hjorth (S) ordförande 
Maj-Lis Norman ( C) vice ordförande 
Maud Jones Jans (S), 17.00-17.30, §§ 26-33 
Tommy Janfjäll (S) ersättare för Maud Jones 
Jans, 17.30-18.00, §§ 34-37 
Christer Eriksson (M) 
Fia Wikström (V) 

Ej tjänstgörande ersättare: Magnus Gabrielsson (MP) 
Tommy Janfjäll (S), 17.00-17.30, §§ 26-33 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
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kommunstyrelsesektorn 
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Valn § 26 Röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden utser 

• Lina Broberg som röstmottagare i förtidsröstningslokal. 
• Karin Johansson, Marita Skog och Stina Nilsson som röstmottagning i vallokal. 
• Delegera till ordförande att utse fler röstmottagare om behov uppstår. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Beslut om ytterligare röstmottagare och reserver till förtidsröstning samt vallokaler. 
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Valn § 27 Ambulerande röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden utser Lina Broberg som ambulerande röstmottagare. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Behov finns att utse fler ambulerande röstmottagare.  
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Valn § 28 Bemanning under valdagen 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

• Malin Karhu Birgersson, Margareta Jakobsson, Fia Wikström, Maud Jones Jans, 
Lars Hjorth, Christer Eriksson och Maj-Lis Norman bemannar Folkets Hus under 
valdagen. 

• Maud Jones Jans, Lars Hjorth, Christer Eriksson och Maj-Lis Norman distribuerar 
förtidsrösterna till vallokalerna på söndag morgon den 11 september. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Under valdagen skall det finnas av nämnden utsedd personal på valkansliet för nedan-
stående ändamål. 

Distribution av förtidsröster skall ske på morgonen. För detta ändamål tar nämnden 
ett särskilt beslut. 

Den obligatoriska förtidsröstningen under valdagen skall äga rum på Folkets Hus 
under samma tid som vallokalerna är öppna, dvs 8-20. För detta har särskilda 
röstmottagare förordnats. 

Valkansliet skall se till att förtidsröstningen flyter på, fylla på materiel, byta av och 
serva röstmottagarna om det behövs. Vidare skall personalen hjälpa till att räkna och 
sortera inkomna förtidsröster efter kl 20.00. Inkomna förtidsröster till Säters kommun 
sparas till onsdagsräkningen. Inkomna förtidsröster till andra kommuner för transport 
av Postnord till Företagscenter i Avesta på måndag morgon. 

Valkansliet skall svara på frågor från valdistrikten, t ex i vilken vallokal en person skall 
rösta, frågor om budröstning, ambulerande röstning, om en person har rösträtt, serva 
valdistrikten och åka ut med materiel eller annat om det behövs mm. 

Under dagen ska utsedda ur valnämnden åka runt till valdistrikten för att se att allt 
fungerar och kontrollera ordningen bland valsedlar m m. 
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Valn § 29 Bemanning på Rådhuset den 10 september 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar att Margareta Jakobsson och Malin Karhu Birgersson skall 
bemanna Rådhuset lördagen den 10 september mellan kl 08.00-09.00. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ordförande i respektive valdistrikt i Säter ska mellan kl 08.00-09.00 alternativ hämta 
sitt material vid Rådhuset. 

. 
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Valn § 30 Mottagning av valmaterial på valdagens 
kväll 
 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

1. Malin Karhu Birgersson, Margareta Jakobsson, Maud Jones Jans, Lars Hjorth, 
Christer Eriksson och Maj-Lis Norman utses att ingå i den mottagningsgrupp som 
tar emot valmaterialet från valdistrikten. 

2. Ordföranden ges vid behov i uppdrag att utse ytterligare personer att ingå i 
mottagningsgruppen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
När vallokalerna på valdagen stängts skall valdistrikten efter preliminär rösträkning 
överlämna allt valmaterial till nämnden. Mottagningen sker på Folkets Hus i Säter. 

Valmaterialet består av granskade valsedlar, rapportblanketter, protokoll m m från 
valdistrikten. Vid mottagandet kontrollerar gruppen att allt material enligt ovan finns 
med och att protokoll och omslag med valsedlar m m är korrekt underskrivna 
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Valn § 31 Distribution av röster till Länsstyrelsen 

Beslut 
Valnämnden beslutar Tommy Janfjäll tillsammans med Anki Alriksson distribuerar 
rösterna till Länsstyrelsen på måndag morgon den 12 september. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
På måndagen den 12 september på morgonen ska rösterna distribueras till 
Länsstyrelsen i Falun. 
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Valn § 32 Valnämndens preliminära rösträkning den 
14 september 

Beslut 
1. Valnämndens preliminära rösträkning den 14 september 2022 börjar kl. 09.00 

i kommunfullmäktigesalen, Rådhuset, Säter. 
2. Lars Hjorth, Maj-Lis Norman och Christer Eriksson representerar 

valnämnden. 
3. Delegera till ordföranden utse de tjänstepersoner som medverkar i 

rösträkningen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Onsdagen efter valdagen ska valnämnden genomföra den preliminära rösträkningen, 
även kallad onsdagsräkningen. Vid behov kan räkningen fortsätta på torsdagen efter 
valdagen. 

Valnämndens uppgifter är att; 

• Granska de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalen på grund av att 
de kom för sent eller att de kom till valnämnden efter valdagen.  

• Granska de förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen. • 
Granska brevröster (gula kuvert), om det inte redan är gjort. 

• Räkna röster och sammanställa resultat från räkningen.  
• Föra protokoll under dagen.  

Valnämnden sammanträder under hela granskningen och rösträkningen vilket innebär 
att nämnden ska närvara hela tiden. Sammanträdet ska hanteras på samma sätt som ett 
vanligt nämndsammanträde. Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig vilket 
innebär att räkningen ska vara öppen för allmänheten. 
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Valn § 33 Instruktioner för hantering av propaganda i 
och i anslutning till ett röstmottagningsställe 

Beslut 
• Ett parti får inte sätta upp valaffischer i anslutning till ett röstmottagningsställe. 

Sitter det affischer eller annat kampanjmaterial inom ett avstånd på ca 20 meter 
utanför lokalens entré har röstmottagarna rätt att plocka ner detta. 

• Politisk propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i 
deras val får inte förekomma inom en radie av 20 meter vid entréerna till 
röstningslokalerna. Med detta avses utöver affischering; utdelning av broschyrer, 
flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig 
information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning. 
Undantaget är passiv valsedelsutdelning. 

• Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. 
Partiernas valsedelsutdelare ska stå utanför entrén. 

• Partiföreträdare som går in i ett röstmottagningsställe ska ta av sig partisymboler, 
partijackor och eventuella banderoller eller dylikt. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
På röstmottagningsställe eller i utrymme intill detta får det, enligt 8 kap. 3 § vallagen, 
inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna 
i deras val. Däremot är det tillåtet att dela ut valsedlar utanför vallokalen. 

Med politisk propaganda menas: 

• affischering om politiska partier utanför officiella anslagstavlor 
• utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska 

partier eller 
• muntlig information med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning eller 
• annat som syftar till att otillbörligt påverka eller hindra väljare i deras val 
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Valn § 34 Lokala instruktion för vallokal 
KS2022/0340 

Beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för vallokal inför 2022 års val till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Valmyndigheten tillhandahåller en handledning med instruktioner avseende 
genomförande av val till varje kommun. Utöver denna handledning behöver varje 
kommun ta fram vissa lokala instruktioner som gäller valarbetet. Den lokala 
instruktionen ska fungera som ett stöd för de röstmottagare som arbetar i vallokal 
under valdagen, samt valkansliets personal och som ett komplement till det 
utbildningsmaterial som Valmyndigheten tillhandahåller. 

Lagstiftning och instruktioner från valmyndigheten gäller alltid före bestämmelserna i 
denna riktlinje i det fall det skulle uppstå en avvikelse.  
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Valn § 35 Lokal instruktion för förtidsröstning 
KS2022/0339 

Beslut 
Valnämnden godkänner den lokala instruktionen för förtidsröstning inför 2022 års val 
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förtidsröstningen inför valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige börjar den 
24 augusti och pågår till och med valdagen den 11 september 2022. Den 
grundläggande informationen om hur förtidsröstningen går till finns i 
Valmyndighetens handledning. Handledningen kompletteras av denna lokala 
instruktion som Valnämnden utarbetat. Den lokala instruktionen ska fungera som ett 
stöd för de röstmottagare som arbetar i förtidsröstningslokal under 
förtidsröstningsperioden 
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Valn § 36 Information säkerhet 
 

• Rondering Securitas 
• Risk- och sårbarhetsanalys 
• Avtal PostNord om leverans av förtidsröster 
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Valn § 37 Övriga ärenden 
 

Fråga om hur informationen hanterats till partierna när det gäller namnvalsedlar. 
Informationen skickades till gruppledarna i kommunfullmäktige under våren. 
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