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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(10) 

Datum 

2022-06-01 
 

 

  
 
Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 08.00-08.50 

Beslutande Ledamöter 

Owe Gustafsson (M) ordförande 
Susanne Öhrn (-) vice ordförande 
Krister Stensson (M) ledamot 
Peder Johansson (S) ledamot 
Marianne Ågren (C) ledamot 
Torill Stjerndahl (S) ledamot 
Jan-Åke Jansson (KD) tjänstgörande 
ersättare 

 

 Ersättare 

Jan-Åke Jansson (KD) 
Heli Kittilä (S) 
Göran Andreasson (S) 
 

 

Övriga närvarande Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare 
Annika Bulic handläggare 
Annica Waldebro handläggare 
 

 

Justerare Torill Stjerndahl (S)  

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bengtsfors den 7 juni 2022, kl. 15.00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer 30-36 
 Ulrika Thorell  

 Ordförande 

  

 Owe Gustafsson (M)  

 Justerare 

  

 Torill Stjerndahl (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-01 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-07 Datum då anslaget tas ned 2022-06-29 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift 

  

 Ulrika Thorell  
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Till akten 

VN § 30 Dnr KSN 2021-000939 

Information från förvaltningen 

Förvaltningen informerar valnämnden om pågående arbete. Bland annat: 

 Planering av utbildning information med mera för röstmottagare 

 Iordningställande av lokal för förvaring av valmaterial 

 Säkerhetsaspekter 

 Arbetet i valmyndighetens datasystem Valid 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen. 
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Röstmottagare 
Valkansli 

VN § 31 Dnr KSN 2021-000938 

Komplettering förtidsröstningslokaler efter återremiss 

Valnämnden beslutade 2022-02-01 § 4 att fastställa lokaler för förtidsröstning 

24 augusti – 11 september vid Allmänna val 2022 samt uppdrog till 

förvaltningen att ta fram förslag på lämplig lokal förtidsröstning i Dals 

Långed. 

Förvaltningen har, efter att ha besökt och fått förslag på ett flertal lokaler i 

Dals Långed, beslutat att förorda biblioteket som förtidsröstningslokal. Den 

ursprungliga tanken var att använda konsthallen, men eftersom den visade sig 

ha ett bokningsschema om ett år gick det inte att lösa vid detta val.  

Inledningsvis ansågs bibliotekslokalen i Dals Långed vara för trång, men efter 

att personalen visat på möjligheter att möblera om samt att både en ingång 

och en annan utgång skulle kunna användas blev det totala intrycket att 

biblioteket var den bäst lämpade lokalen. I bedömningen har också vägts in en 

bra tillgänglighet, parkeringsplatser, de tekniska möjligheterna samt att det är 

en ”allmän lokal”. I sammanhanget bör även Stenebyskolan och 

biblioteketspersonalens hjälpsamhet och positiva inställning noteras, vilket 

naturligtvis är en stor fördel i sammanhanget. 

Ärendet återremitterades 2022-04-29 § 27 för att ytterligare se över 

öppettiderna vad gäller förtidsröstningslokalerna och ett nytt förslag har nu 

tagits fram.  
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Beredande organ 

Bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-04-

26 

Valnämndens beslut 2022-04-29 § 27 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa nedanstående öppettider under 

förtidsröstningen 24 augusti – 11 september vid Allmänna val 2022.  

Ort Lokal Datum Öppettider 

Bengtsfors Biblioteket konsthallen 24 augusti-11 
september 

(Varje dag) 
Mån 14-18 
Tis12-16 
Ons 14-18 
Tors 12-16 
Fre 10-13 (9/9 14-18 
Lör-sön 10-13 
Valdagen 11/9 8-20 

Dals Långed Biblioteket 24 augusti-10 
september 

Tis 11-16 
Ons 11-18 

Bäckefors Bäckegården 24 augusti-10 
september 

Mån 10-13 
Ons 14-18 

Billingsfors Matsalen Lövåsen 24 augusti-10 
september 

Mån 14-18 
fre 11-14 

Gustavsfors Folkets hus 24 augusti-10 
september 

Tis 14-18 
Lör 10/9 10-13 

Torrskog Bygdegården 24 augusti-10 
september 

Ons 14-18 
Lör 10/9 10-13 
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Röstmottagarna 

VN § 32 Dnr KSN 2022-000462 

Beslut om röstmottagare, ordföranden och vice 
ordföranden i respektive valdistrikt på valdagen 11 
september 2022 

Valnämnden ska under valår förordna röstmottagare samt ordförande och vice 

ordförande till de fem valdistrikten på valdagen den 11 september 2022. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare, ordförande och vice 

ordförande i respektive valdistrikt, enligt förslag, på valdagen den 11 

september 2022 under förutsättning att anvisad utbildning genomförts. Se 

bifogad fil. 
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Röstmottagaren 

VN § 33 Dnr KSN 2022-000462 

Röstmottagare i förtidsröstningslokal före valdagen 

Valnämnden ska under valår förordna röstmottagare till förtidsröstning och på 

valdagen den 11 september 2022. Förvaltningen har tagit fram ett förslag. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa röstmottagare enligt förslag under 

förutsättning att anvisad utbildning genomförts. Se bifogad fil. 

Valnämnden beslutar att röstmottagare i förtidsröstningslokaler kan tjänstgöra 

i samtliga lokaler för förtidsröstning 
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Ambulerande röstmottagare 

VN § 34 Dnr KSN 2022-000462 

Beslut om tider för beställning av ambulerande 
röstmottagare  

Valmyndigheten och länsstyrelsen rekommenderar att valnämnden beslutar 

under vilka tider det går att beställa ambulerande röstmottagare. Det är 

särskilt viktigt att valnämnden beslutar om en ”stopptid” för beställningar på 

valdagen. Mot bakgrund av de långa avstånden inom kommunen skulle en sen 

beställning kunna innebära att röstmottagarna inte hinner tillbaka före kl. 

20.00 när vallokalen stänger och rösten inte kan lämnas. 

Förvaltningen föreslår att beställningar kan göras på valkansliet mellan kl. 

08.00-16.00 vardagar. På valhelgen kan beställningar bokas lördag 10 

september mellan kl. 10.00-13.00 och på valdagen mellan kl. 08.00-15.00.  

Valkansliet tar emot beställningar/önskemål om hembesök av ambulerande 

röstmottagare och kontaktar därefter någon av de utsedda röstmottagarna. 

Denne/dessa kontaktar i sin tur den väljare som vill få hjälp med att budrösta i 

hemmet och bestämmer en dag och tid för besöket. 

Observera att beslutet om tider enbart gäller när beställningar kan göras och 

inte tidpunkten när röstningsförfarandet ska ske. Det bestäms individuellt 

mellan den ambulerande röstmottagaren och beställaren.  

Beredande organ 

Bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-05-

24 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att beställning av ambulerande röstmottagare kan ske 

enligt följande under perioden för förtidsröstningen 2022:  

Måndag -fredag kl. 08.00-16.00 

Lördag 10 september kl. 10.00-13.00 

Valdagen 11 september kl. 08.00-13.00 

Röstningsförfarandet sker därefter efter överenskommelse mellan beställaren 

och den ambulerande röstmottagaren 
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Valkansli 

VN § 35 Dnr KSN 2022-000463 

Instruktion för förvaring av förtidsröster och valsedlar 

I vallagens 10 kap § 7 sista stycket har införts en ny bestämmelse om 

förvaring av förtidsröster med mera: ”Anteckningar från röstmottagningen 

och det valmaterial som tagits emot ska förvaras avskilt och på ett säkert sätt i 

avvaktan på rösträkning”.  

Valnämnden har dock sedan många år beslutat att röster med tillhörande 

väljarförteckning och dagrapport ska förvaras på ett säkert sätt dit endast 

behörig personal har nyckel eller kod. Om inte kassaskåp finns i 

förtidsrösningslokal ska rösterna dagligen transporteras av två behöriga 

personer till kommunhuset i Bengtsfors.  

På kommunhuset används ett särskilt arkiv för ändamålet där endast utvald 

personal har tillgång till nyckel. 

För att ytterligare säkra materialet i avvaktan på valnämnden rösträkning 

förvaras materialet i särskilda kartonger som förseglas med nytt sigill 

dagligen efter varje insortering. Det gäller även röster från valdagen och så 

länge valmaterial finns kvar i kommunen så ska det förvaras i det särskilda 

arkivet. 

Övrigt valmaterial som exempelvis valsedlar, budröstningskit, omslag med 

mera förvaras i annan kommunal fastighet. Där finns passerkod och även lås 

till det särskilda utrymmet. 

Valnämnden har beslutat att lantbrevbärarna ska lämna sina budröster till 

förtidsröstningslokalen på biblioteket i Bengtsfors. Eftersom öppettiderna där 

gör att brevbärarna vissa dagar inte hinner lämna in budrösterna före lokalen 

har stängt, måste PostNord därför förvara förtidsröster över natten i dessa fall. 

Emellertid finns ett låsbart arkiv där övriga värdehandlingar förvaras så 

förvaltningen bedömer att de förvaras på ett säkert sätt. 

Beredande organ 

Bitr. kommunchefen och 1:e kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-05-

16 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att valmaterialet såsom förtidsröster och röster ska 

förvaras i särskilt låst arkiv på kommunhuset, samt i förekommande fall i 
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särskilt låst arkiv hos PostNord. Övrigt valmaterial förvaras i annan 

kommunal fastighet där passerkod och lås finns till utrymmet. 
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Till akten 

VN § 36 Dnr KSN 2021-000939 

Redovisning av delgivningar 

 SKR – säkerhet och tillgänglighet vid val 

 Bilaga 1 säkerhet och tillgänglighet – antagonistiska hot 

 Bilaga 2 säkerhet och tillgänglighet – köhantering 

 Länsstyrelsens presentation från den 11 maj 

 SKR – vikten av valdeltagande 

 Valmyndigheten – ställningstagande  om tidsramar för ambulerande 

röstmottagare 

 Valmyndighetens nyhetsbrev 2022-13V 

 Valmyndighetens nyhetsbrev 2022-14V 

 Valmyndighetens nyhetsbrev 2022-15V 

 Valmyndighetens nyhetsbrev 2022-16V 

Valnämndens beslut 

Valnämnden tar del av informationen 


