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Valnämndens protokoll 2022-04-11  

Tid och plats  
2022-04-11 klockan 14:00-15:15 i kommunhuset, Heby 

Beslutande ledamöter 
Kenth Nilsson (S) ordförande, Anne-Charlotte Mattsson (L), Sol Engström (S), Berith Parmsäter (S), Inga-
Lill Ohlsson (SD), 

Ej tjänstgörande ersättare 
Lars Persson (S), Rickert Olzon (M) 

Övriga närvarande 

Sofia Holm, valsamordnare och nämndsekreterare 

Tid och plats för justering 
2022-04-12 klockan 15:30, Heby kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§§ 7- 15  

Underskrift 

 ____________________________________________________________  
Sofia Holm, Sekreterare 

 ____________________________________________________________  
Kenth Nilsson, Ordförande 

 ____________________________________________________________  
Anne-Charlotte Mattsson, Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-04-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-04-12 

Datum då anslaget tas ned 

2022-05-04 

Underskrift 
 
________________________________________________ 
Sofia Holm 
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Innehållsförteckning 
Förordnande av ordförande och vice ordförande i valdistrikten .................................................................................................. 4 

Vallokaler ................................................................................................................................................................................................................ 6 

Förtidsröstning: lokaler och öppettider.................................................................................................................................................... 8 

Valnämndens roll på valdagen och vid onsdagsräkningen ........................................................................................................... 10 

Timanställda röstmottagare ........................................................................................................................................................................ 11 

Annonsering ....................................................................................................................................................................................................... 12 

Valnämndens kommande sammanträden ............................................................................................................................................ 13 

Information och rapporter ........................................................................................................................................................................... 14 

Övriga frågor ...................................................................................................................................................................................................... 15 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  



PROTOKOLL 
2022-04-11 
Valnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 4(15) 

Vn § 7 Dnr Vn/2022:1 111 

Förordnande av ordförande och vice ordförande i valdistrikten 
Beslut 

• Följande ordförande och vice ordförande förordnas att tjänstgöra vid allmänna val 2022 i 
Heby kommun: 
 
Västerlövsta västra/Enåker  
Ordförande Karl-Gustaf Andersson 
Vice ordförande Gunilla Eklund 

Heby Västerlövsta östra/Huddunge  
Ordförande Erik Löfstrand 
Vice ordförande Veronica Lindén-Häll 

Morgongåva  
Ordförande Kerstin Korpas 
Vice ordförande Sara Jansson 

Tärnsjö  
Ordförande Anna Jansson 
Vice ordförande Linda Seth 

Östervåla  
Ordförande Albert Möller 
Vice ordförande Patrik Lindberg 

Harbo  
Ordförande Leif Lundberg 
Vice ordförande Marianne Malmberg 

• Ordförande och vice ordförande förordnas under förutsättning att de genomgår 
valnämndens utbildning i augusti. 

 
• Valnämnden delegerar till presidiet att, vid behov, förordna ytterligare ordförande eller 

vice ordförande till valdagen.  
 

• Valdistriktens ordförande och vice ordföranden får i uppdrag att nominera sju 
röstmottagare till sitt valdistrikt för valdagen 11 september 2022. 

 

Sammanfattning 
För att underlätta rekryteringsprocessen föreslås att valnämndens presidium får delegation på att 
förordna ordförande och vice ordförande till valdagen. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 mars 2022 

 
Delges 
Ordförande valdistrikt 
Vice ordförande valdistrikt 
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Vn § 8 Dnr Vn/2022:1 111 

Vallokaler 
Beslut 

• På valdagen, 11 september 2022, har Heby kommun öppet för röstning på följande orter 
och i följande lokaler: 
 
Västerlövsta västra/Enåker  
Heby centralskola, Ljushallen  

Västerlövsta östra/Huddunge  
Heby centralskola, matsalen  

Morgongåva  
Kyrkans allrum  

Tärnsjö  
Folkets hus Tärnsjö 

Östervåla  
Fokus Östervåla 

Harbo  
Birgittagården 

• Valnämnden delegerar till presidiet att, vid behov, fatta beslut om justeringar av 
vallokaler. 

Sammanfattning 
Enligt vallagen 4 kap 20 §: ”Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan 
användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger 
väljarna goda möjligheter att rösta.  

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.  

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte 
hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller 
till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.” 

Två av vallokalerna har anknytning till Svenska kyrkan: Kyrkans allrum i Morgongåva och 
Birgittagården i Harbo. Att lokalerna förordnas motiveras med att god tillgänglighet för väljarna 
väger tyngre än att lokalen är värdeneutral. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 mars 2022 
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Delges 
Ordförande valdistrikt 
Vice ordförande valdistrikt 
Kontaktperson för respektive lokal 
Länsstyrelsen 
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Vn § 9 Dnr Vn/2022:1 111 

Förtidsröstning: lokaler och öppettider 
Beslut 

• Vid allmänna val 2022 kommer förtidsröstning i Heby kommun genomföras i följande 
orter och på följande tider: 
 
Heby kommunhus, medborgarservice  
24 augusti – 10 september:  
Samtliga vardagar måndag – torsdag 08.00 – 16.00, fredagar 08.00 – 15.00.  
Samtliga lördagar och söndagar 10.00 – 15.00.  
Kvällsöppet 6 och 8 september 16.00 – 19.00.  
Valdagen 11 september 08.00 – 20.00.  

Östervåla bibliotek 
24 augusti  kl 11.00 – 16.00  
25 augusti  kl 11.00 – 19.00  
29 augusti  kl 11.00 – 19.00  
31 augusti  kl 11.00 – 16.00  
1 september  kl 11.00 – 19.00  
5 september  kl 11.00 – 19.00  
7 september  kl 11.00 – 16.00  
8 september  kl 11.00 – 19.00  
10 september  kl 10.00 – 15.00  

Folkets hus Tärnsjö 
24 augusti kl 14.00 – 19.00  
26 augusti kl 12.00 – 16.00  
29 augusti kl 14.00 – 19.00  
31 augusti kl 14.00 – 19.00  
2 september kl 12.00 – 16.00  
5 september kl 14.00 – 19.00  
7 september kl 14.00 – 19.00  
9 september kl 12.00 – 15.00  

Harbo, Birgittagården  
30 augusti  kl 10.00 – 12.00  
6 september kl 14.00 – 19.00  

Enåker, Bygdegården  
1 september kl 14.00 – 18.00  
8 september kl 13.00 – 17.00  
11 september kl 10.00 – 14.00 
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Huddunge, församlingshemmet  
30 augusti kl 14.00 – 19.00  
6 september kl 10.00 – 12.00  
11 september kl 10.00 – 14.00 

Morgongåva, Kyrkans allrum  
26 augusti kl 13.00 – 17.00  
30 augusti kl 14.00 – 19.00  
2 september  kl 13.00 – 17.00  
6 september kl 14.00 – 19.00  
9 september kl 13.00 – 17.00  
 

• Valnämnden delegerar till presidiet att, vid behov,  fatta beslut om justeringar av redan 
beslutade lokaler och öppettider. 
 

Sammanfattning 
Enligt vallagen 4 kap. 22 §: ”I val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. 

En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare 
inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller 
till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen.” 

I Heby kommun finns inte lokaler i varje ort som uppfyller vallagens krav. Med anledning av detta 
har vissa förändringar gjorts gällande lokaler för förtidsröstning inför de allmänna valen 2022. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 mars 2022 
 

Delges 
Kontaktpersoner för respektive lokal 
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Vn § 10 Dnr Vn/2022:1 111 

Valnämndens roll på valdagen och vid onsdagsräkningen 
Beslut 

• Valnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om valnämndens roll på valdagen och vid onsdagsräkningen.  

På valdagen, 11 september 2022, sammanträder valnämnden kl 07.00 för att fatta eventuella 
beslut som behöver tas innan vallokalerna öppnar kl 08.00.  

Under dagen bemannas kommunkontoret med minst tre personer under hela dagen. 
Valnämnden genomför transporter till valdistrikten med förtidsröster med mera.  

Efter det att vallokalerna stänger, kl 20.00, upprättar valnämnden, tillsammans med tjänstemän, 
två mottagningsstationer för att ta emot valdistriktens röster när de kommer in till 
kommunkontoret efter avslutad rösträkning.  

På måndagen 12 september åker valnämndens ordförande och ansvarig tjänsteman till 
länsstyrelsen med rösterna.  

Vid onsdagsräkningen, 14 september 2022, sammanträder valnämnden preliminärt kl 09.00, 
sammanträdet är öppet för allmänheten. Under sammanträdets gång genomför tjänstemän 
onsdagsräkningen. När rösträkningen är genomförd, vid lunchtid, åker ordföranden och 
ansvarig tjänsteman till länsstyrelsen med rösterna. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 januari 2022 
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Vn § 11 Dnr Vn/2022:1 111 

Timanställda röstmottagare 
Beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att anställa timanställda röstmottagare som arbetar med 
förtidsröstningen. 

 

Sammanfattning 
För att kunna genomföra förtidsröstning enligt planerat schema behöver valnämnden anställa 
timanställda röstmottagare. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 mars 2022 
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Vn § 12 Dnr Vn/2022:1 111 

Annonsering 
Beslut 

• Förvaltningen får i uppdrag att genomföra erforderlig annonsering inför allmänna val 
2022. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om valnämndens möjlighet att annonsera i Sala Allehanda, UNT och 
Nordvästran i anslutning till kommunens övriga information/annonser. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 januari 2022 
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Vn § 13 Dnr Vn/2022:1 111 

Valnämndens kommande sammanträden 
Beslut 

• Valnämndens kommande sammanträden beslutas till den 9 juni 14.00, 11 september 07.00 
samt 14 september 09.00. 
 
 

Sammanfattning 
Valnämnden diskuterar tidpunkt för kommande sammanträden. 

 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 30 mars 2022 
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Vn § 14 Dnr Vn/2022:2 102 

Information och rapporter 
Beslut 

• Valnämnden tackar för informationen. 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Kf § 16, 8 februari 2022. 
Kf § 17, 8 februari 2022. 
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Vn § 15 Dnr Vn/2022:2 111 

Övriga frågor 
Beslut 
• Valnämnden tackar för informationen. 

 

Sammanfattning 
Valnämnden diskuterar tidpunkt för utbildningen som genomförs i augusti. Utbildning planeras 
till två tillfällen kvällstid under vecka 33. 

Valnämnden diskuterar gällande ordningsregler vid vallokaler. 
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