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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

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

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset, Kopparberg Tid 18.00 – 18.50 

Beslutande Mattias Svedberg (S), ordförande 

Eva-Lena Sahlberg (S) 

Arne Eklund (S), tjänstgörande ersättare 

Niklas Hermansson (C), tjänstgörande ersättare 

Peter Johansson (M) 

 

 

Övriga deltagande Anders I Andersson, kanslichef 

Johan Qvist, kanslisamordnare  

 

Utses att justera 

 
Peter Johansson 

Justeringens 

plats och tid 

 

Kommunhuset 2022-06-29 

 

 

 

Paragrafer 14 – 22 

Underskrifter ……………………………………….. 

Sekreterare Anders I Andersson 

  

 

…………………………………………   

Ordförande Mattias Svedberg 

  

 

………………………………………… 

Justerande Peter Johansson 

  

Organ 

 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-21 Förvaringsplats 

för protokollet 
Kommunkansliet 

Datum för 

anslagsuppsättning 

2022-06-30 Datum för 

nedtagande 
2022-07-25 

Underskrift  

…………………………………………………. 

Anders I Andersson 



 
 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                   2 (11) 
 Sammanträdesdatum 

VALNÄMNDEN 2022-06-21  
 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Vn § 14   Dnr KS 0302/2021 
 

Röstmottagare och ersättare för dessa samt ordförande och 
vide ordförande i valdistrikten vid de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2022 § 4 uppdra åt 

kanslichef Anders I Andersson att utarbeta förslag till röstmottagare och 

ersättare för dessa i valdistrikten samt bland dessa förslag till ordförande 

respektive vice ordförande vid allmänna valen 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den  

13 juni 2022. I skrivelsen anges att förfrågan om deltagande vid de allmänna 

valen har sänts ut till röstmottagare och ersättare för dessa vid de allmänna valen 

2018 och Europaparlamentsvalet 2019. Vidare annonserades på kommunens 

webbplats och Facebookonto med möjlighet för personer att inkomma med 

intresseanmälningar som röstmottagare. Sedan genomfördes informationsträffar 

för potentiella röstmottagare den 17 respektive 19 maj 2022. 

 

Arbetet med att finna röstmottagare och ersättare för dessa har tagit längre tid än 

beräknat. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta ge kanslichef  

Anders I Andersson och kanslisamordnare Johan Qvist, i samråd med valnämndens 

ordförande, rätt att besluta om röstmottagare och ersättare för dessa samt ordförande 

och vice ordförande i respektive valdistrikt. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 

Kanslisamordnare Johan Qvist 
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Vn § 15   Dnr KS 0302/2021 
 

Ersättning till röstmottagare och ersättare vid de allmänna 
valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att besluta om ersättning till röstmottagare och ersättare vid de 

allmänna valen 2022. Valnämnden beslutade vid sammanträde den  

15 december 2021 § 5 uppdra åt kanslichef Anders I Andersson att utarbeta förslag 

till ersättning till röstmottagare och ersättare vid de allmänna valen 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med sklrivelse daterad den  

13 juni 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta om följande ersättningar 

till röstmottagare och ersättare: 

 

Ordinarie röstmottagare: Grundarvode för inställelse valdagen samt timarvode för de 

timmar vallokalen är öppen valdagarna. Grundarvode kan enbart erhållas en gång per 

valdag. Timarvode till närvarande ordinarie röstmottagare för iordningsställande av 

vallokal och röstsammanräkning inklusive leverans till kommunhuset av valsedlar, 

protokoll, kassar etc efter vallokalens stängning, Timarvode för närvaro vid 

utbildning eller annat av valnämnden arrangerat möte. Bilersättning enligt gällande 

ersättning för kommunalt anställda vid nyttjande av egen bil för att utföra uppdraget 

som röstmottagare. 

 

Ersättare till röstmottagare vilka tjänstgör: Grundarvode för inställelse valdagarna 

samt timarvode för tjänstgörande tid. Grundarvode kan enbart erhållas en gång per 

valdag. Timarvode till närvarande ersättare till röstmottagare för iordningsställande 

av vallokal och röstsammanräkning inklusive leverans till kommunhuset av 

valsedlar, protkoll, kassar etc efter vallokalens stängning, Timarvode för närvaro vid 

utbildning eller av annat av valnämnden arrangerat möte. Bilersättning enligt 

gällande ersättning för kommunalt anställda vid nyttjande av egen bil för att utföra 

uppdraget som röstmottagare. 

 

Ersättare till röstmottagare vilka inte tjänstgör: Grundarvode för inställelse enligt 

kommunens beslut om ersättning för förtroendevalda. Grundarvode kan enbart 

erhållas en gång per valdag. Timarvode för närvaro vid utbildning eller av annat av 

valnämnden arrangerat möte. Bilersättning enligt gällande ersättning för kommunalt 

anställda vid nyttjande av egen bil för att utföra uppdraget som ersättare. 
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Ordförande och vice ordförande i valdistrikt: Ordförande i valdisktrikt erhåller en 

engångsersättning uppgående till 1 000 kronor utöver ersättning som ordinarie 

röstmottagare. Vice ordförande i valdistrikt erhåller en engångsersättning uppgående 

till 500 kronor utöver ersättning som ordinarie röstmottagare. 

 

Grundarvode för inställelse, inläsning med mera är år 2022 341 kronor och 

timarvodet är 138 kronor. 

 

Valdistriktets tjänstgörande ordförande inkallar distriktets ersättare till röstmottagare 

vid behov. 

 

Ge valnämndens ordförande  och kanslichef Anders I Andersson delegation att vid 

behov inkalla utsedd röstmottagar eller ersättare för röstmottagare i ett valdistrikt till 

uppdrag som röstmottagare i ett annat valdistrikt. 

 

Respektive valdistrikt erhåller 1 000 kronor till valfri förtäring valdagen. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Vn § 16   Dnr KS 0302/2021 
 

Ambulerande röstmottagare vid de allmänna valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna ansvarar för all röstning i samband med de allmänna valen den  

11 september 2022. För att underlätta för röstberättigade samt stimulera ökat 

valdeltagande, skall kommunen utse ambulerande röstmottagare.  

 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta 

sig till ett rösmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden till 

särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare. 

 

Valnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2021 § 9 att kommunen 

de ambulerande röstmottagarna skall vara tillgängliga enligt följande: 

 

• perioden 24 augusti-10 september 2022 måndagar till fredagar klockan  

13.00-16.00 samt söndagen den 11 september 2018 klockan 10.00-18.00. 

 

Vidare beslutades att förordnande av ambulerande röstmottagare skulle ske vid 

samma sammanträde i valnämnden som val av röstmottagare och ersättare samt att 

uppdra åt kanslichef Anders I Andersson utarbeta riktlinjer för ambulerande 

röstmottagare. 

 

Kanslichef Anders I Andersson  har inkommit med skrivelse daterad den  

13 juni 2022 i vilken anges bland anant att valnämnden har att förordna ambulerande 

röstmottagare. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta besluta att förordna 

kanslichef Anders I Andersson, kanslisamordnare Johan Qvist, personalhandläggare 

Magnus Carli, enhetschef Johanna Haaraoja, administrativ assistent  

Simon Johansson, hyreshandläggare Caroline Röhm och assistent Annika Björk till 

ambulerande röstmottagare vid de allmänna valen 2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ Expediering: Kanslichef Anders I Andersson  
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Vn § 17   Dnr KS 0302/2021 
 

Riktlinjer för ambulerande röstmottagare vid de allmänna 
valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden beslutade vid sammanträde den 15 december 2021 § 9 att kommunen 

de ambulerande röstmottagarna skall vara tillgängliga enligt följande: 

 

• perioden 24 augusti-10 september 2022 måndagar till fredagar klockan  

13.00-16.00 samt söndagen den 11 september 2022 klockan 10.00-18.00. 

 

Vidare beslutades att förordnande av ambulerande röstmottagare skulle ske vid 

samma sammanträde i valnämnden som val av röstmottagare och ersättare samt att 

uppdra åt kanslichef Anders I Andersson utarbeta riktlinjer för ambulerande 

röstmottagare. 

 

Kanslichef Anders I Andersson  har inkommit med skrivelse rörande riktlinjer för 

ambulerande röstmottagre vid de allmäna valen 2022. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta valnämnden anta 

följande  riktlinjer för de ambulerande röstmottagarna vid de allmänna valen 2022. 

 

• De ambulerande röstmottagarna skall följa Valmyndighetens manual 

Ambulerande röstmottagare. 

• I samband med att ambulernade röstmottagare efterfrågas, besöker de 

ambulerande röstmottagarna väljaren snarast. Vid varje tillfälle besöker två 

ambulerande röstmottagare väljaren. 

• Ambulerande röstmottagare utgör en del av verksamheten vid kommunens 

förtidsröstning. 

• Kanslichef Anders I Andersson ansvarar för att information om ambulerande 

röstmottagare ges på exempelvis kommunens webbplats. 

• De ambulerande röstmottagrna informerar fortlöpande kommunens 

valhandläggare och valnämndens ordförande om utvecklingen gällande den 

aktuella verksamheten. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ Expediering: Kanslichef Anders I Andersson  
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Vn § 18   Dnr KS 0302/2021 
 

Utbildning av röstmottagare och ersättare vid de allmänna 
valen 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Vallagen skall samtliga röstmottqgare och ersättare i samband med de 

allmänna valen genomgå utbildning. Valnämnden beslutade vid sammanträde 

den 15 december 2021 § 7 uppdra åt kanslichef Anders I Andersson upprätta 

förslag till utbildning av röstmottagare och ersättare för dessa samt tid och lokal 

för denna. 

 

Kanslichef Anders I Andersson  har inkommit med skrivelse rörande utbildning 

av röstmottagare och ersättare för dessa samt tid och lokal för denna. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta att att utbildning av 

röstmottagare äger rum tisdagen den 9 augusti 2022 klockan 18.00, torsdagen den  

11 augusti 2022 klockan 18.00, måndagen den 15 augusti 2022 klockan 18.00, 

måndagen den 22 augusti 2022 klockan 18.00, tisdagen den 23 augusti 2022  

klockan 18.00, måndagen den 29 augusti 2022 klockan 18.30 och onsdagen den  

31 augusti 2022 klockan 18.30. Därtill föreslås beslutas att ge kanslichef  

Anders I Andersson rätt att ställa in utbildningstillfällen samt arrangera ytterligare 

utbildningstillfällen om behov föreligger.Vidare föreslås beslutas uppdras åt 

kanslichef Anders I Andersson besluta om lämplig lokal för utbildningarna. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Vn § 19   Dnr KS 0302/2021 
 

Verksamhetsskyddsanalys för valet 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har uppmanat kommunerna att upprätta en verksamhetsskyddsnalys 

för valet 2022 och har för ändamålet utarbetat en mall för analys.  

 

Kanslichef Anders I Andersson ahr inkommit med skrivelse daterad den  

13 juni 2022 i vilken anges att utifrån Valmyndighetens mall samt upprättad 

verksamhetsskyddsanalysmall för Värmlands län, har kommunerna Laxå, Lekeberg, 

Lindsberg, Ljusnarsberg och Karlskoga upprättat en verksamhetsskyddsanalysmall 

för Örebro län. Denna mall har sedan kompletterats med lokal analys för 

Ljusnarsbergs kommun. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta att anta föreliggande 

föreliggande förslag till Ljusnarsbergs kommuns verksamhetsskyddsanalys för valet 

2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Vn § 20   Dnr KS 0302/2021 
 

Kommunikationsplan för valet 2022 
 

Ärendebeskrivning 
Kanslichef Anders I Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 13 juni 2022 

rörande kommunikatinsplan för valet 2022. I skrivelsen anges att ett förslag till 

kommunikationsplan för valet 2022 har tagits fram i samråd med kommunikatör 

Heléne Sommar. Avsikten med kommunikationsplanen är att identifiera 

kommunikationsbehov, medel, målgrupper med mera med anledning av valet. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta att anta föreliggande 

föreliggande förslag till Ljusnarsbergs kommuns kommunikationsplan för valet 

2022. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslichef Anders I Andersson 
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Vn § 21  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 13 juni 2022 att nästa 

sammanträde i valnämnden sker onsdagen den 17 augusti 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 § 22   Dnr KS 0302/2021 
 

Kontaktperson till Sveriges Kommuner och Regioner med 
anledning av val av kongressombud 
 

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har inkommit med skrivelse daterad den  

20 april 2022 rörande val av kongressombud till SKR för perioden 2023-2027. I 

skrivelen anges att fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och 

regionfullmäktige skall under november och december 2022 valja ombud till SKRs 

kongeress för perioden 2023-2027. Ombudsvalet skall ske i anslutning till ett 

sammanträde i fullmäktige senast i december 2022. För administration av valet av 

kongressombud skall valnämnden välja en kontaktperson. 

 

Kanslichef Anders I Andersson föredrar ärendet. 

 

Förslag 
Kanslichef Anders I Andersson föreslår valnämnden besluta att välja 

kanslisamordnare Johan Qvist till kontaktperson för valet av kongressombud. 

 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

 

_________ 
Expediering: 

Kanslisamordnare Johan Qvist 

 


