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Protokoll för Valnämnden 
Plats: Sessionssalen, Kommunhuset, Skutskär 
Datum och tid: 2022-05-19, 09:00-09:45 
 

Justering  
Plats: Kommunhuset 
Datum och tid: 2022-05-25, 09:00 
 
 
Paragrafer: § 7 - § 20 
 
 
Sekreterare: 
 
 Amal Khalilova 
 
Ordförande: 
 
 Lars Skytt § 7 - § 12, § 15- § 20      Sven-Olof Melin § 13 - § 14 
 
Justerare: 
 
 Kurt Törnblom    

 

 

ANSLAG / BEVIS 
Valnämndens protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
kommunens digitala anslagstavla. Protokollet förvaras i kommunhuset. 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-19  
Datum då anslaget sätts upp   
Datum då anslaget tas ned   
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Beslutande 
Ledamöter  
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Lars Skytt (S)  
Sven-Olof Melin (S) 
Kurt L Andersson (S)  
Gunnar Östlund (C) 
Monica Lindeberg (M)  
Mona Hansson (KV) 
Kurt Törnblom (SD) 
  

Övriga närvarande 
Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Birgitta Thunholm (C) 
Thord Gillving (KD) 
  

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning 
Amal Khalilova                                             Kommunsekreterare 
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§ 7 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
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§ 8 Allmän information 
 
Lars Skytt (S), Sven-Olof Melin (S) och Amal Khalilova återrapporterar från valkonferensen 
2022.  
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§ 9 Meddelanden 

Inga meddelanden redovisas. 
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§ 10 Personer som får kvittera ut värdeförsändelser 
 
VN/2022:5 

Beslut 
Valnämnden beslutar att Amal Khalilova och Erik Klippmark får kvittera ut värdeförsändelser 
som innehåller förtidsröster. 

Sammanfattning av ärendet 
För att få kvittera ut värdeförsändelser som innehåller förtidsröster krävs ett protokoll från 
valnämnden där det framgår vem som får kvittera ut försändelserna. Den som kvitterar ut ska 
också kunna legitimera sig. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Val av personer som får kvittera ut värdeförsändelser som innehåller 

förtidsröster, 2018-05-06 
• ”Dokumentets namn”, datum / handläggare/författare 

Beslutet lämnas till 
• Amal Khalilova 
• Erik Klippmark 
• PostNord 
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§ 11 Ambulerande röstmottagare 
 
VN/2022:9 

Beslut 
Valnämnden beslutar att utse Amal Khalilova, Erik Klippmark och Maarit Lind till 
ambulerande röstmottagare. 

Sammanfattning av ärendet 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar genom ambulerande röstmottagare. Din röst 
görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning. Enligt vallagen 
kan endast de personer som har förordnats av valnämnden vara ambulerande röstmottagare 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare, 2022-05-06/Kommunsekreterare Amal 

Khalilova 

Beslutet lämnas till 
• Amal Khalilova 
• Erik Klippmark 
• Maarit Lind 
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§ 12 Ordning av valsedlar i valsedelställ 
 
VN/2022:8 

Beslut  
Valnämnden beslutar att: 

1. Partivalsedlar för partierna som har rätt att få valsedlar utlagda av valnämnden, ska 
läggas i ett valsedelsställ i följande ordning: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna (S), 
Centerpartiet (C), Feministisk initiativ (FI), Kommunens Väl (KV), 
Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L), Miljöpartiet de gröna (MP), Moderaterna 
(M), Sverigedemokraterna (SD), Vänsterpartiet (V) och blanka.  

2. Namnvalsedlar för partierna som ska läggas i ett annat valsedelsställ ska läggas i 
följande ordning: Arbetarpartiet-Socialdemokraterna (S), Centerpartiet (C), 
Feministisk initiativ (FI), Kommunens Väl (KV), Kristdemokraterna (KD), 
Liberalerna (L), Miljöpartiet de gröna (MP), Moderaterna (M), Sverigedemokraterna 
(SD) och Vänsterpartiet (V).   

3. Övriga partier får lägga sina valsedlar i bokstavsordning i det tredje stället. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden beslutar om ordning i valsedelsställ på 
röstmottagningsställen i valet 2022. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att 
hitta valsedlarna och lätt för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna.  
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och förtidsröstningslokaler. Det är viktigt att alla partiers 
valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt. 
De partier som har fått mer än en procent av rösterna vid något av de två senaste valen till 
riksdagen har rätt att få partivalsedlar för val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 
upptryckta och utlagda av valadministrationen. Det är valnämnden och röstmottagarna som 
ansvarar för utläggning av dessa valsedlar och de ska ställas i ett eget valsedelställ.  
Valmyndigheten föreslår att sedlarna läggs i bokstavsordning. Bokstavsordning bedöms som 
det mest neutrala sättet att ordna valsedlar. Samma princip för både partivalsedlar och 
namnvalsedlar föreslås gälla. För att undvika otydlighet bör valsedlar följas åt vågrätt, d.v.s. 
om ett parti endast har valsedlar i ett eller två val bör det vara en lucka i det valsedelsfack som 
blir tomt 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse om ordning av valsedlar i valsedelställ, 2022-05-11/Kommunsekreterare 

Amal Khalilova 
• ”Exempel på ordning av partivalsedlar” 
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Beslutet lämnas till 
• Kommunsekreterare 
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§ 13 Röstmottagare i röstningslokaler 

Beslut 
Valnämnden beslutar om följande röstmottagare under förtidsröstningen: 

• Britt-Marie Strand, Marie Öberg, Jonas Norman, Helena Halonen, Anna Arntzén, 
Kerstin Henriksson, Gun Grimsen, Kerstin Kominek, Ing-Marie Carlswärd, Mona 
Östlund, Eva Sundin, Ewa Bonnevir, Henrik Bergman 

Förordnanden förutsätter att röstmottagarna genomgår den obligatoriska utbildningen.  
 
Beslutet lämnas till 

• Samtliga röstmottagare 
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§ 14 Röstmottagare i vallokaler 
  

Beslut 
Valnämnden beslutar om följande röstmottagare under valdagen:  

• Kerstin Blomqvist, Ulrika Apell, Anna Arntzén, Kerstin Kominek, Nikola Jevtic, 
Ayman Alahmad, Jörgen Wilestedt och Brhane Hagos i distriktet Skutskärs centrum 

• Kersin Henriksson, Helena Halonen, Ronny Tankred, Björn Lundin, Cecilia Söder 
Tankred, Mona Östlund, Lena Arntzén i distriktet Jungfruholmen 

• Anna Ericsson, Birgitta Martinsson, Julius Norling, Berith Skytt, Ing-Marie Björn, 
Anna Skytt, Rickard Scharff, Inger Larsson i distriktet Östanån  

• Ulrika Grönberg, Göran Hedin, Anna Helgesson, Kajsa Skytt, Barbro Eriksson, Tucsi 
Lajos, Håkan Forsell, Kristin Ekström i distriktet Älvkarleö bruk – Marma  

• Anika Leim, Anna-Karin Westerberg, Håkan Arkeby, Gitte Johansson, Henrik 
Bergman, Hannah Svensson i distriktet Gårdskär 

• Jonas Norman, Gunvor Pettersson, Jennie Gustafsson, Gun Grimsen, Monica Frisk, 
Ing-Marie Carlswärd, Eva Sundin, Lena Andersson i distriktet Boda 

Förordnanden förutsätter att röstmottagarna genomgår den obligatoriska utbildningen.  
 
Beslutet lämnas till 

• Samtliga röstmottagarna 
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§ 15 Ersättningsnivåer i samband med val 
 
VN/2018:8 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

• Ordförande får 3500 kr i ersättning  
• Viceordförande får 3000 kr i ersättning 
• Röstmottagare får 220 kr/timme i ersättning (inklusive under utbildningen) 
• Vanligt sammanträdesarvode utgår till valnämndens ledamöter för sortering av 

förtidsröster, tjänstgöring under del av valdagen samt för onsdagsräkningen  
• Fast arvode på 2000 kr för valnämndens ledamöter, som tjänstgör under hela 

valdagen. 
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§ 16 Utbildning av röstmottagare 
 
VN/2022:7 

Beslut  
Valnämnden beslutar att:  

• Utbildning för röstmottagare som tjänstgör i förtidsröstningslokalerna ska hållas den 
18 augusti kl. 17.00-20.00 i kommunhusets sessionssal.  

• Utbildning för röstmottagare som tjänstgör på valdagen, i en vallokal ska hållas den 29 
augusti kl. 17.30–20.30 i kommunhusets sessionssal.  

• Kommunsekreteraren får i uppdrag att anordna ytterligare utbildning vid lämpligt 
tillfälle om dessa tillfällen behöver kompletteras. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning för att få arbeta som 
röstmottagare. Arbetet kräver ett hjälpsamt och vänligt sätt och ställer höga krav på 
noggrannhet. Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. 
Även de som varit aktiva och tjänstgjort under tidigare val ska genomgå utbildningen.  

 Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse Utbildning av röstmottagare, 2022-05-06/Kommunsekreterare Amal 

Khalilova 

Beslutet lämnas till 
• Amal Khalilova 
• Erik Klippmark 
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§ 17 Reservlokaler vid extraordinär händelse 

Beslut 
Valnämnden beslutar om följande reservlokaler under valdagen:  

• Ljusgården i kommunhuset  
• Älvkarlebyhus AB  
• Församlingshem i Älvkarleby 
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§ 18 Distribution av namnvalsedlar 

Beslut 
Valnämnden beslutar om central distribution av namnvalsedlar till kansliavdelningen i 
kommunhuset. 
 
Beslutet lämnas till 

• Samtliga partier 
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§ 19 Sammanträdesplan 

Beslut 
Valnämnden beslutar att sammanträda: 

• 13 juni 
• 11 augusti 
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§ 20 Övriga frågor 

Inga övriga frågor tas upp.  
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