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 Sammanträdesdatum 

VALNÄMNDEN 2022-05-30  
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Tid 18.00 – 18.55 

Beslutande Mattias Svedberg (S), ordförande 

Eva-Lena Sahlberg (S) 

Mathias Eriksson (SD) 

Ulla Wiklund Diedrichsen (V) 

Peter Johansson (M) 

 

Övriga deltagande Anders I Andersson, kanslichef 

Antti Tsupukka (S), ej tjänstgörande ersättare 

Niklas Hermansson (C), ej tjänstgörande ersättare 

Johan Qvist, kanslisamordnare  

 

Utses att justera 

 
Peter Johansson 

Justeringens 

plats och tid 

 

Kommunhuset 2022-06-09 Paragrafer 1 – 13 

Underskrifter ……………………………………….. 

Sekreterare Anders I Andersson 

  

 

…………………………………………   

Ordförande Mattias Svedberg 

  

 

………………………………………… 

Justerande Peter Johansson 

  

Organ 

 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-30 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2022-06-10 Datum för 

nedtagande 
2022-07-06 

Underskrift  

…………………………………………………. 

Anders I Andersson 
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Vn § 1   Dnr KS 0302/2021 
 

Vallokaler vid allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att besluta om vallokaler i valdistrikten vid de allmänna valen 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

23 maj 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta om följande lokaler 

skall nyttjas vid de allmänna valen den 11 september 2022: 

 

Valdistrikt  Vallokal 

Hörken  Bygdegården, Hörken 

Ställdalen  Förskolan Åstugan 

Kyrkbacksskolan, Kopparberg  Kyrkbacksskolans cafeteria 

Bångbro  Solstickan, Daglig verksamhet, Bångbro 

Tingshuset, Kopparberg  Tingssalen, Tingshuset, Kopparberg 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Vn § 2   Dnr KS 0302/2021 
 

Förtidsröstning vid de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 23 maj 2022 

rörande förtidsröstning vid de allmänna valen 2022. 

 

I skrivelsen anges att valnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2021 

§ 8 bland annat att förtidsröstningen skulle genomföras efter direktupphandling, 

ansvariga för upphandlingen skulle ordförande i valnämnden och kanslichef  

Anders I Andersson vara samt att dessa skulle praktiskt organisera förtidsröstningen i 

samråd med antagen anbudsgivare. Under våren 2022 har det framkommit att det ej 

kunnat finna någon som kunde åtaga sig förtidsröstningen. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta att förtidsröstningen vid 

de allmänna valen 2022 genomförs med personal anställd i kommunen. Vidare 

föreslås valnämmnnden besluta att uppdra åt kanslichef Anders I Andersson i samråd 

med ordförande i valnämnden organiserar förtidsröstningen. Slutligen föreslås 

valnämnden besluta att Tingshussalen, Tingshuset i Kopparberg skall utgöra 

förtidsröstningslokal. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   4 (14) 
 Sammanträdesdatum 

VALNÄMNDEN 2022-05-30  
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Vn § 3   Dnr KS 0302/2021 
 

Institutionsröstning vid de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 23 maj 2022 

rörande institutionsröstning vid de allmänna valen 2022. 

 

I skrivelsen anges att valnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2021 

§ 10 att inga institutionsröstningar skulle genomföras. Vidare att institutionsröstning 

skulle ersättas av ambulerande röstmottagare vilka skulle närvara vid äldreboendena 

Koppargården, Treskillingen och Solgården på förutbestämda tidpunkter vilka 

annonsers på respektive äldreboende. Slutlgien beslutades uppdra åt kanslichef 

Anders I Andersson upprätta förslag till organisering av och tidpunkter för 

ambulerande röstmottagares närvaro vid äldreboendena Koppargården, Treskillingen 

och Solgården. 

 

I samband med möte med Länsstyrelsen i Örebro län har framkommit att dessa tolkar 

Vallagen på det vis att det ej går att ersätta institutionsröstning med ambulerande 

röstmottagare i de fall de röstberättigade inte på grund av fysisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning är förhindrade att rösta i vallokal. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta annullera valnämndens 

beslut vid sammanträde den 15 december 2021 § 10. 

 

Vidare föreslås valnämnden besluta ge kanslichef Anders I Andersson rätt att 

arrangera institutionsröstning vid äldreboendena Koppargården, Treskillingen och 

Solgården samt eventuella andra institutioner om behov anses föreligga. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Vn § 4   Dnr KS 0302/2021 
 

Onsdagsräkning vid de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 23 maj 2022 

rörande onsdagsräkning vid de allmänna valen 2022. 

 

I skrivelsen anges att valnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2021 

§ 11 bland annat att närvarande vid onsdagsräkningen skulle vara ordförande i 

valnämnden, kanslichef  

Anders I Andersson och ytterligare minst en ledamot av valnämnden samt om behov 

anses föreligga, annan kommunal tjänsteperson. 

 

I samband med möte med Länsstyrelsen i Örebro län har framkommit att dessa tolkar 

Vallagen på det vis att onsdagsräkningen skall genomföras som ett formellt 

sammanträde i valnämnden. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta ändra valnämndens 

beslut vid sammanträde den 15 december 2021 § 11 i det att närvarande vid 

onsdagsräkningen skall vara ordförande i valnämnden, kanslichef  

Anders I Andersson och ytterligare minst två ledamöter av valnämnden samt om 

behov anses föreligga, annan kommunal tjänsteperson. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Vn § 5   Dnr KS 0302/2021 
 

Distribution av valsedlar vid de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 23 maj 2022 

rörande distribution av valsedlar vid de allmänna valen 2022. 

 

I skrivelsen anges att från och med den 1 februari 2022 är det valnämnden som 

ansvarar för utlägg av samtliga valsedlar i valsedelställen i röstningslokaler och 

vallokaler. Detta innebär att valnämnden även ansvarar för utlägg av partiernas 

namnvalsedlar, vilket är en skillnad mot tidigare val. Partier som levererar 

namnvalsedlar till röstningslokaler och vallokaler eller en av valnämnden på förhand 

beslutad anvisad plats, ansvarar valnämnden för att de läggs ut i valsedelsställen. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta att endast när partier 

levererar namnvalsedlar till röstningslokaler och vallokaler, utläggs dessa av 

röstmottagare i valsedelsställen. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Vn § 6  Dnr KS 0302/2021 
 

Nästa sammanträde i valnämnden 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att besluta om tidpunkt för nästa sammanträde. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår i skrivelse daterad den 23 maj 2022 att nästa 

sammanträde i valnämnden sker tisdagen den 21 juni 2022 klockan 18.00. Vidare att 

valnämnden beslutar ge kanslichef Anders I Andersson, efter samråd med ordförande 

i valnämnden, rätt att kalla till sammanträde vid annan tidpunkt om behov anses 

föreligga. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
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Vn § 7   
 

Information, röstmottagare och ersättare vid de allmänna 
valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson och kanslisamordnare Johan Qvist informerar 

muntligt om det pågående arbetet med röstmottagare vid de allmänna valen 2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
 

 

 

  



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   9 (14) 
 Sammanträdesdatum 

VALNÄMNDEN 2022-05-30  
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Vn § 8   
 

Information, informationsmöten för röstmottagare 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson och kanslisamordnare Johan Qvist informerar 

muntligt om avhållna informationsmöte för personer som anmält intresse för att vara 

röstmottagare tisdagen den 17 maj respektive den 19 maj 2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
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Vn § 9   
 

Information, ersättning till röstmottagare och ersättare vid 
de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson informerar muntligt om arbetet med ersättningar till 

röstmottagare och ersättare vid de allmänna valen 2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
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Vn § 10   
 

Information, utbildning av röstmottagare och ersättare vid 
de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson informerar muntligt att utbildning för röstmottagare 

och ersättare planeras genomföras under augusti 2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
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Vn § 11   
 

Information, ambulerande röstmottagare vid de allmänna 
valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson informerar muntligt om arbetet med att rekrytera 

ambulerande röstmottagare vid de allmänna valen 2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
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Vn § 12   
 

Information, verksamhetsskyddsanalys för valet 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson informerar muntligt om arbetet med 

verksamhetsskyddsanalys för valet 2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden godkänner informationen. 

 

_________ 
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Vn § 13   
 

Delgivning 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden delges protokoll från sammanträde den 15 december 2021. 

 

Valnämndens beslut  
Delgivningen läggs till handlingarna. 

 

_________ 
 

 

 
 

 

 


