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Vn § 16 

Revidering av föredragningslistan 

 Valnämndens beslut 

• Ett ärende gällande datum för preliminärt sammanträde innan valdagen läggs till 
föredragningslistan.  
 

 

Sammanfattning 
Lars Persson (S) föreslår att valnämnden fattar beslut om ett preliminärt sammanträdesdatum 
om det skulle uppstå behov för nämnden att sammanträda i augusti. I nuläget är nämndens 
nästa planerade sammanträde på valdagen 11 september 2022.   
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Vn § 17 Dnr Vn/2022:1 111 

Förordnande av röstmottagare vallokaler 

Valnämndens beslut 

• Som röstmottagare i respektive valdistrikt förordnas följande personer: 
 

Västerlövsta västra/Enåker 
Fredrik Johansson 
Solveig Johansson 
Agneta Lindblom 
Britt-Mari Jansson 
Ann-Sofie Eklund 
Gudrun Hedlund 
Marianne Anell 

Västerlövsta östra/Huddunge 
Maria Alriksson 
Anders Birgersson 
Margareta Isberg-Nilsson 
Maria Lundesjö 
Ingegerd Norling 
Annelie Björklund 
Per Morell 

Morgongåva 
Erik Millen 
Katarina Almqvist 
Linda Lejon 
Frida Larsson 
Sandra Hedman 
Susanne Rosén 
Johan Falk 

Tärnsjö 
Katarina Forsberg 
Jeanette Råsbo 
Kristina Hansson 
Susanne Flink 
Barbro Johansson 
Hans Persson 
Conny Skog 

Östervåla 
Lennart Hognert 
Kerstin Selgeryd 
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Hasse Johansson 
Joel Ahlezon 
Håkan Magnusson 
Jakob Jerresand 
Amanda Venngren 

Harbo 
Lasse Joelsson 
Hampus Gustafsson 
Samuel Sandberg 
Magnus Hjert  
Fredrik Franzén 
Birgitta Eriksson 
Tove Holling 

• Valnämnden delegerar till presidiet att, vid behov, förordna ytterligare röstmottagare 
till valdagen.  
 

• Röstmottagare förordnas under förutsättning att de genomgått valnämndens 
utbildning i augusti. 
 

• Röstmottagare kan komma att omförordnas till annat valdistrikt vid behov. 
 

Sammanfattning 
Valsamordnare presenterar förvaltningens förslag på röstmottagare till valdagen i respektive 
valdistrikt.  

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 

 

Delges 
Förordnade röstmottagare 
Ordförande och vice ordförande valdistrikt 
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Vn § 18 Dnr Vn/2022:1 111 

Förordnande av röstmottagare röstningslokaler 

Valnämndens beslut 

• Som röstmottagare under förtidsröstningen förordnas följande personer: 
 
Sofia Holm 
Karin Eriksson 
Sara Larsson 
Maja Hallberg 
Marie-Louise Asplund 
Suzanna Lövqvist 
Jenny Tobiasson 
Marie Löfgren 
Hanna Andersson 
Elin Lennartsson 
Siv Hedlund 
Lotta Lindström 
Anneli Danneby 
Disa Hasselberg 

• Valnämnden delegerar till presidiet att, vid behov, förordna ytterligare röstmottagare 
till förtidsröstningen. 
 

• Röstmottagare förordnas under förutsättning att de genomgått valnämndens 
utbildning i augusti. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare presenterar förvaltningens förslag på röstmottagare till förtidsröstningen.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 

 

Delges 
Förordnade röstmottagare 
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Vn § 19 Dnr Vn/2022:1 111 

Utbildning av ordförande, vice ordförande och röstmottagare 

Valnämndens beslut 

• Obligatorisk utbildning för samtliga ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare 
till valdagen kommer att genomföras den 15 augusti, med den 18 augusti som reservtid 
för de som inte kan delta vid det första utbildningstillfället. 
 

• Obligatorisk utbildning för samtliga röstmottagare till förtidsröstning samt 
valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) kommer att genomföras 
under perioden 15-19 augusti. 
 

• Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att i samråd med valnämnden planera dessa 
utbildningar. 

 

Sammanfattning 
Från och med allmänna val 2018 måste alla ordföranden, vice ordföranden och röstmottagare 
utbildas innan de får tjänstgöra i vallokalen. 

Heby kommun genomför ett utbildningstillfälle, 15 augusti, då samtliga som tjänstgör på 
valdagen bjuds in. Därefter genomförs en utbildning, den 18 augusti, för de som inte hade 
möjlighet att vid det första utbildningstillfället. Utbildning för röstmottagare till förtidsröstning 
och valnämndens preliminära rösträkning genomförs den under perioden 15-19 augusti. 

Utbildningen genomförs i egen regi och utgår från Valmyndighetens utbildningsmaterial. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 

 

 

Delges 
Ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten  
Valnämnden 
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Vn § 20 Dnr Vn/2022:1 111 

Institutionsröstning 

Valnämndens beslut 

• Det kommer inte att genomföras institutionsröstning i Heby kommun. Valnämnden 
hänvisar till ambulerande röstmottagning. 

 

 

Sammanfattning 
Valnämnden kommer att utse ambulerande röstmottagare som kommer finnas plats vid 
institutionerna och hjälpa de som vill rösta. Tid och plats för ambulerande röstmottagning vid 
kommunens vård- och omsorgsboenden kommer att kommuniceras via kommunens hemsida 
och lokaltidningar. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 januari 2022. 
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Vn § 21 Dnr Vn/2022:1 111 

Förordnande av ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

• Till ambulerande röstmottagare i Heby kommun förordnas följande personer: 
 
Sofia Holm 
Karin Eriksson 
Sara Larsson 
Maja Hallberg 
Suzanna Lövqvist 
Marianne Helgesson 
Marie Löfgren 

• Valnämnden delegerar till presidiet att, vid behov, förordna ytterligare röstmottagare 
till ambulerande röstmottagning.  

 

Sammanfattning 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden eller på annan plats till 
särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare (7 kap. 3a § vallagen, 
2005:837). 

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en 
förtidsröstningslokal. 

Syftet med ambulerande röstmottagning är enligt lagstiftaren att ge alla väljare så likartade 
förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt, samtidigt som valsäkerheten upprätthålls 
på en godtagbar nivå. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 

 

Delges 
Ambulerande röstmottagare 

 

  



PROTOKOLL 
2022-06-10 
Valnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 11(19) 

Vn § 22 Dnr Vn/2022:1 111 

Tidsramar för ambulerande röstmottagning 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden beslutar att tillhandahålla tidsbokning för ambulerande röstmottagning 
från 24 augusti till och med valdagen den 11 september 2022 klockan 13.00. 
 

Sammanfattning 
Syftet med ambulerande röstmottagning är enligt lagstiftaren att ge alla väljare så likartade 
förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt, samtidigt som valsäkerheten upprätthålls 
på en godtagbar nivå. 

Enligt Valmyndighetens vägledande ställningstagande 2020-04-24 (Dnr 2 00 64- 20/98221) 
ska väljare kunna kontakta valnämnden vardagar dagtid under den lagstadgade period när 
valnämnden har sin förtidsröstning för att boka ambulerande röstmottagare. När det gäller 
valhelgen ska valnämnden också erbjuda och ha beredskap för bokning av ambulerande 
röstmottagare. Det är viktigt utifrån valnämndens resurser att de ambulerande röstmottagarna 
används av de väljare som enligt vallagen har behov av, och rätt till, denna hjälp. 

Valkansliet föreslår att sista tid för att kunna tillhandahålla tidsbokning för ambulerande 
röstmottagning på valdagen den 11 september är klockan 13.00. Detta med hänsyn till att 
valkansliet kan planera in ambulerande röstmottagning i samband med att förtidsröstningen i 
Enåker och Huddunge stänger kl. 14.00. Därför utförs ambulerande röstmottagning på valdagen 
klockan 15.00–18.00, med begränsat antal bokningar. 

Vardagar under förtidsröstningen finns större utrymme för ambulerande röstmottagning. 
Därför uppmuntrar valnämnden kommuninvånare att inkomma med bokning i god tid. 
 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 7 april 2022. 

 

Delges 
Ambulerande röstmottagare 
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Vn § 23 Dnr Vn/2022:1 111 

Bemyndiganden 

Valnämndens beslut 

• Sofia Holm, Anneli Danneby och Marie-Louise Asplund bemyndigas att, var för sig, för 
nämndens räkning utkvittera rekommenderade brev, värdeförsändelser och 
förtidsröster. 
 

• Ordföranden i valdistrikten, eller dennes ersättare, ges rätt att mottaga och utkvittera 
förtidsröster som valnämnden distribuerar till respektive vallokal. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare presenterar förvaltningens förslag på bemyndiganden för att kunna kvittera ut 
rekommenderade brev, värdeförsändelser respektive förtidsröster för valnämndens räkning. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 

 

Delges 
Ordföranden i valdistrikten 
De bemyndigade 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-06-10 
Valnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 13(19) 

Vn § 24 Dnr Vn/2022:1 111 

Valsedlarnas ordning i valsedelsställen 

Valnämndens beslut 

• Partivalsedlar ska ställas i ett valsedelställ. Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät 
rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). 
Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet 
anmält sitt deltagande. Blanka valsedlar ska stå nedanför de övriga valsedlarna i 
valsedelstället. 
 

• I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma 
ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) 
samt i bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad. 

 

     Sammanfattning 
Valnämnden fattar beslut om hur valsedlarna ska placeras i valsedelsställen. Detta för att 
underlätta röstmottagarnas arbete med att sortera och lägga ut valsedlar och för att tydliggöra 
för väljarna varför valsedlarna står i en viss ordning. Det är valnämnden, genom 
röstmottagarna, som lägger ut valsedlarna i valsedelsstället. 

Från 1 februari 2022 gäller enligt vallagen (2005:837) 8 kap 2 § 3 st att valsedlarna ska 
presenteras på ett likformigt sätt. 

I Valmyndighetens ställningstagande 2022-02-18 (Dnr VAL-161) anges att ”För att upprätthålla 
förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt för väljaren att orientera sig bland 
valsedlarna ska valsedlarna exponeras likformigt på alla röstmottagningsställen. Med detta 
menas att alla valsedlar ska presenteras på samma sätt. Det ska också vara lätt för 
röstmottagarna att ha överblick och hålla ordning bland valsedlarna.” 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 januari 2022.  
Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställen, 18 februari 2022.  

 

Delges 
Röstmottagare 
Ordförande och vice ordförande valdistrikt 
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Vn § 25 Dnr Vn/2022:1 111 

Distribution av valsedlar 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden ansvarar för distribution av partivalsedlar och blanka valsedlar till 
röstningslokaler och vallokaler. 
 

• Valnämnden ansvarar för distribution av namnvalsedlar till röstningslokaler. 
Namnvalsedlar lämnas till valnämndens kansli. 
 

• Partierna ansvarar för distribution av namnvalsedlar till vallokalerna på valdagen. 
 

Sammanfattning 
Valnämnden har skyldighet att lägga ut partivalsedlar för de partier som vid något av de två 
senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet. Blanka valsedlar måste 
också finnas. Detsamma gäller för de partier som har mandat i kommun- och regionfullmäktige. 

Partirepresentanter kan lämna valsedlar till valkansliet men det är enbart valnämnden, genom 
röstmottagarna som lägger ut valsedlarna i valsedelsställen. 

Den logistik som krävs för att distribuera valmaterial till samtliga vallokaler behöver god 
framförhållning för att upprätthålla en likvärdig hantering av valsedlarna. Packning av valsedlar 
sker i god tid innan valet och är ett omfattande logistiskt arbete. Att distribuera namnvalsedlar 
till vallokaler kan medföra risker för fel i valsedelhanteringen, därför har valnämnden beslutat 
att inte ansvara för denna distribution. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 6 april 2022. 

 

Delges 
Ordförande och vice ordförande valdistrikt 
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Vn § 26 Dnr Vn/2022:1 111 

Ordningsregler vid vallokaler 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden fastställer följande ordningsregler att gälla vid/i vallokalerna under 
valdagen 11 september 2022:  
 

• Väljare ska i lugn och ro utan yttre påverkan välja valsedel och lägga sin röst. Vallagen 
säger att i vallokalen får inte hållas tal eller delas ut tryckta eller skrivna upprop till 
väljarna etcetera. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i vallokalen. Den som finns i 
vallokalen eller i ett utrymme intill lokalen ska rätta sig efter de regler som 
röstmottagaren meddelar för att röstningen skall kunna genomföras. Blir det sådan 
oordning att den inte kan avstyras har valförrättaren rätt att avbryta röstningen. 
 

• Under valdagen mellan 08.00 och 20.00 tillåts inte valsedelsutdelning på något ställe 
inomhus eller i direkt anslutning till de lokaler som används för valet. 
Information/propaganda i politiska frågor tillåts inte inomhus eller i anslutning till 
vallokaler i Heby kommun. Med undantag av vad valsedelsutdelare med flera bär på sig 
är inte heller affischering eller liknande tillåtet utanför ingången till vallokalerna. 
Undantag är endast de platser som för valrörelsen upplåtits för valaffischering.  
 

• Inga former av partinamn, partisymboler eller annan politisk propaganda (annat än de 
på valsedlarna) får finnas i den lokal där väljarna plockar valsedlar.  
 

• Valnämnden medger att Röda Korset, Rädda Barnen och liknande organisationer finns 
representerade i anslutning till vallokalen på den plats som godkänns av valdistriktets 
ordförande. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare presenterar förvaltningens förslag på ordningsregler som ska gälla vid/i 
vallokalerna under valdagen 11 september 2022. Förslaget är i enlighet med hur 
ordningsreglerna i kommunen varit utformade vid tidigare val.   

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 14 januari 2022. 

 

Delges 
Ordförande och vice ordförande valdistrikt 
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Vn § 27 Dnr Vn/2022:1 111 

Verksamhetsskyddsanalys 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden antar verksamhetsskyddsanalys för allmänna val 2022 i enlighet med 
förvaltningens förslag. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar den verksamhetsskyddsanalys som tagits fram inför allmänna val 
2022. 

Valnämnden utgör en viktig roll i genomförandet av allmänna val 2022. I ansvaret ingår att utse 
och utbilda röstmottagare, se till att lokaler, material och ordningen i val- och röstningslokaler 
upprätthålls på ett korrekt och säkert sätt. Genomförandet av ett val är en stor uppgift och det 
är viktigt att valet går till på rätt sätt, att valet genomförs säkert och transparent. 

För att genomförandet av valet ska ske på ett korrekt sätt har valkansliet genomfört en 
verksamhetsskyddsanalys. Analysen ger förutsättningar för valnämnden att vidta åtgärder för 
att förebygga sårbarheter samt upprätta handlingsplaner för särskilda händelser. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 
Verksamhetsskyddsanalys allmänna val 2022 Heby kommun. 
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Vn § 28 Dnr Vn/2022:1 111 

Organisation av valnämndens arbete under valdagen 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden fastställer följande organisation för sitt arbete under valdagen 11 
september samt måndag 12 september och onsdag 14 september 2022: 
 
Valdagen 11 september 2022 
Valkansli kommunhuset, Heby 
Frågor under valdagen 0224-361 16 

07.00 Valnämndens kansli är bemannat 
07.00 Valnämnden sammanträder 
07.25 PostNord levererar förtidsröster. Sortering – Valnämndens tjänstemän 
07.30 Förtidsröster levereras till vallokalerna av valnämndens ledamöter och ersättare. 
08.00 – 20.00 Medborgarservice är öppet för förtidsröstning. Bemanning på kansliet av 
tre personer (valnämndsledamöter/tjänstemän) 
10.00 Vi hämtar smörgåstårtor och levererar sorterade förtidsröster och smörgåstårta 
till valdistrikten. Valnämndens ledamöter och ersättare sköter om transporterna. 
10.00 – 14.00 Röstningslokalerna i Enåker och Huddunge är öppna för förtidsröstning. 
Bemannas av två tjänstemän och en tillfrågad förtroendevald per röstningslokal. 
Rösterna sorteras på plats och levereras till respektive vallokal.  
20.00 Valnämndens samlas 
20.00 – ?? Sammanträdesrummet är under kvällen central för allmän information och 
ledning av organisationen inkluderande externa kontakter och rådgivning till 
distrikten. Ordföranden ansvarar med stöd av valsamordnare. I personalrummet 
anordnas kaffe och tilltugg. 
20.00 Två mottagningsstationer upprättas för mottagning av distriktens material. En 
förtroendevald och en tjänsteman i varje grupp. 
?? Valdagens arbete avslutas. 

Måndag 12 september 2022 
11.00 Ordföranden och valsamordnare levererar valmaterialet till Länsstyrelsen 

Onsdag 14 september 2022 
09.30 Valnämnden sammanträder. Inkomna förtidsröster sorteras och markeras. När 
sortering och markeringar är klara och valnämnden avslutat sammanträdet ringer 
kommunen till Länsstyrelsen och meddelar att vi är på gång, därefter åker ordföranden 
och valsamordnaren mot Uppsala. 
 

Sammanfattning 
Valsamordnare presenterar upplägg för organisation av valnämndens arbete under valdagen.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 30 maj 2022. 

 

 

  



PROTOKOLL 
2022-06-10 
Valnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 19(19) 

Vn § 29 Dnr Vn/2022:1 111   

Valnämndens nästa sammanträde  

Valnämndens beslut  

• Vid behov sammanträder valnämnden 10 augusti 2022 kl. 14:00.  
 

Sammanfattning 
Valnämnden diskuterar ett preliminärt datum för sammanträde innan valdagen ifall behov av 
detta uppstår. Föreslaget datum är 10 augusti kl. 14.00 på Heby kommunkontor, 
sammanträdesrum Tegelbruket.  
 

 

Delges 
Valnämnden 
Valsamordnare  
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