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Beslutande 

Ledamöter 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Lars Skytt (S)                              5-6 
Sven-Olof Melin (S) 
Kurt L Andersson (S) 
Gunnar Östlund (C) 
Mona Hansson (KV) 

Tjänstgörande ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Ordinarie ledamot 
Jan-Åke Olsson (S)                     1-4                Lars Skytt (S) 
Hans Henriksson (KV)                                            Kurt Törnblom (SD)  

Övriga närvarande 

Ersättare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer 
Jan-Åke Olsson (S)                     5-6 
Birgitta Thunholm (C) 

Övriga deltagare 
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer Befattning
Erik Klippmark                                                       Utredare 
Amal Khalilova                                                       Kommunsekreterare  
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§ 1 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 



Valnämnden
                 2022-03-10 

Ordförandens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Justerarens 
signatur 

Utdragsbestyrkande 

4 

§ 2 Meddelanden 

Valnämnden ska delta på webbinarium Jämställda och jämlika val 2022-03-29.
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§ 3 Vallokaler och öppettider på valdagen 

Diarienr 
VN/2022:2 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Följande lokaler ska användas som vallokaler vid val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022:  

 Kommunhusets sessionssal för valdistrikt Skutskärs centrum  

 Bodaskolans matsal för valdistrikt Boda  

 Rotskärsskolans matsal för valdistrikt Jungfruholmen  

 Sörgärdets skolas matsal för valdistrikt Östanån  

 Sörgärdets skolas ”bibliotek” för valdistrikt Älvkarleö bruk - Marma  

 Föreningshuset i Gårdskär för valdistrikt Gårdskär  

2. Vallokalernas öppettider på valdagen 11 september är 08.00-20.00.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I varje 
valdistrikt finns en vallokal där röstning sker på valdagen. I en vallokal kan endast de väljare 
som hör till valdistriktet rösta. I Älvkarleby kommun är det 6 stycken valdistrikt vilket 
innebär att det är 6 vallokaler som ska utses.  
Det är viktigt att de lokaler som ska användas som vallokaler lever upp till de krav som finns 
gällande tillgänglighet, säkerhet och teknik. Lokaler som har religiös eller politisk anknytning 
bör inte användas om det finns andra alternativ. 
Enligt vallagen ska en vallokal vid allmänt val hållas öppen för röstning mellan kl. 08.00 och 
20.00. Valnämnden kan besluta om förkortade öppettider om väljarna i ett distrikt ges 
tillräckligt bra möjligheter att rösta. Vallokalen måste dock alltid vara öppen kl. 09.00 – 13.00 
och kl. 17.00 – 20.00.  
Förvaltningen har under februari månad 2022 besökt de tidigare vallokalerna som använts för 
att göra en bedömning om lokalerna fortfarande kan anses vara lämpliga. Nedan följer en lista 
över vallokaler till respektive distrikt:  

 Kommunhusets sessionssal för valdistrikt Skutskärs centrum  

 Bodaskolans matsal för valdistrikt Boda  

 Rotskärsskolans matsal för valdistrikt Jungfruholmen  

 Sörgärdets skolas matsal för valdistrikt Östanån  

 Sörgärdets skolas ”bibliotek” för valdistrikt Älvkarleö bruk - Marma  

 Föreningshuset i Gårdskär för valdistrikt Gårdskär  

Alla lokaler utom föreningshuset i Gårdskär är kommunens egna lokaler och därmed är det 
ingen kostnad förknippad med att använda sig av dessa. Den kostnad som därmed uppstår i 
samband med lokaler får anses som väldigt liten i förhållande till valnämndens stora utgift 
som är arvoden för röstmottagare.  
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Bedömningen från förvaltningen är att alla tidigare använda lokaler är lämpliga även inför 
detta val. Noteras kan att det är två vallokaler på Sörgärdets skola som använder sig av samma 
entré vilket ställer högre krav på vägvisning och skyltning. Röstmottagare har tidigare upplevt 
detta som ett visst störningsmoment. Alternativa lokaler kan finnas på skolan men det kan i 
sin tur medföra andra utmaningar gällande vägvisningen.  
På Bodaskolan har det noterats en hög tröskel vid ingången, något som även noterades vid 
valet 2019 till Europaparlamentet. Där är det viktigt att hitta en lösning till valdagen.   
När det gäller öppettiderna anser förvaltningen att det inte finns något som motiverar att ha 
lokalerna stängda delar av dagen och därför föreslås lokalerna ha öppet 08.00 till 20.00.   

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Malin Persson, daterad 2022-02-10 

Beslutet lämnas till 
 Valdatasystemet Valid 

 Tekniska avdelningen 

 Berörda verksamheter 

 Ansvarig tjänsteman för valet 

 Kommunens webbplats 
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§ 4 Rekrytering av röstmottagare 

Diarienr 
VN/2022:3 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Tidigare röstmottagare ska tillfrågas. 
2. De personer som lämnat intresseanmälan till kommunen ska 

tillfrågas. 
3. Gå ut med annons på kommunens hemsida och i den lokala ortstidningen. 

Ambitionen är att det ska vara en jämn könsfördelning och spridda åldrar bland 
röstmottagarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera röstmottagare som ska 
arbeta med förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen. I arbetsuppgifterna ingår 
bland annat att se till att det är god ordning i lokalen, ta emot röster och hjälpa de väljare som 
ber om det. För arbetet i vallokal ingår även att granska och räkna rösterna efter vallokalens 
stängning. Arbetsorganisationen ser olika ut beroende på om det är en lokal för förtidsröstning 
eller en lokal för röstning på valdagen. I en lokal för förtidsröstning ska det alltid vara minst 
två röstmottagare samtidigt. I en vallokal ska det alltid vara minst tre röstmottagare samtidigt. 
En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande. De fungerar som arbetsledare. 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. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Malin Persson, daterad 2022-02-14 

Beslutet lämnas till 
 Ansvarig tjänsteman för valet 
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§ 5 Röstningslokaler och öppettider 

Diarienr 
VN/2022:4 

Beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Följande röstningslokaler och öppettider gäller för förtidsröstningen vid val till 

riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022: 

Marma, folkets hus   

31 augusti Kl. 17.00-19.00 

7 september Kl. 17.00-19.00  

Älvkarleö, 

klockstapeln  

30 augusti Kl. 17.00-19.00 

6 september Kl. 17.00-19.00 

Skutskär, biblioteket  

24 augusti Kl. 10.00-19.00 

25 augusti Kl. 10.00-16.00 

26 augusti Kl. 10.00-16.00 

27 augusti Kl. 10.00-13.00 

28 augusti Kl. 13.00-16.00 

29 augusti Kl. 10.00-19.00 

30 augusti Kl. 10.00-19.00 

31 augusti Kl. 10.00-19.00 

1 september Kl. 10.00-16.00 
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2 september Kl. 10.00-16.00 

3 september Kl. 10.00-13.00 

4 september Kl. 13.00-16.00 

5 september Kl. 10.00-19.00 

6 september Kl. 10.00-19.00 

7 september Kl. 10.00-19.00 

8 september Kl. 10.00-16.00 

9 september Kl. 10.00-16.00 

10 september Kl. 10.00-13.00 

11 september Kl. 08.00-20.00 

2. Kommunhusets sessionssal är reserv för biblioteket under förtidsröstningen.   

Sammanfattning av ärendet 
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen eller som vill rösta tidigare har möjlighet att 
rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. En förtidsröstningslokal ska precis 
som vallokalerna leva upp till de krav som lagstiftaren ställer gällande tillgänglighet och 
säkerhet. En röstningslokal för förtidsröstning kan ha öppet från och med 18 dagar före 
valdagen. Det innebär att förtidsröstningen vid valet 2022 börjar onsdag den 24 augusti och 
pågår till och med valdagen den 11 september 2022. 
I vallagen framgår det i 24 § att: 

Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara 
öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en 
röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som röstmottagning får 
ske i röstningslokaler som kommunen har anordnat. 
På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för 
röstmottagning under den tid som enligt 21 § första stycket gäller för 
röstning i en vallokal. 

Sista meningen innebär att på valdagen ska minst en röstningslokal i kommunen vara öppen 
samma tid som vallokalerna det vill säga mellan kl. 08.00-20.00.  
Under de senaste valen har tre röstningslokaler varit aktuella:  

 Biblioteket i Skutskärs centrum  

 Folkets hus i Marma  

 Klockstapeln i Älvkarleö  
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Biblioteket har varit den röstningslokal som vid tidigare val har haft öppet varje dag under 
hela förtidsröstningsperioden, inklusive valdagen. Folkets hus i Marma och klockstapeln i 
Älvkarleö har varit kompletterade lokaler som haft öppet vid två tillfällen vardera. Ingen av 
dessa lokaler har haft öppet på valdagen.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare Malin Persson, daterad 2022-02-10 

Beslutet lämnas till 
 Valdatasystemet Valid 

 Ansvarig tjänsteman för valet 

 Kommunens webbplats

 Biblioteket  
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§ 6 Datum för nästa sammanträde 

Beslut 
Valnämnden beslutar att nästa sammanträde ska äga rum den 19 maj 2022, klockan 09.00. 


