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Kommunkontoret, Ravinen kl. 13.00-13.45

Ajournering
Beslutande

Gunilla Forsberg, ordförande
Agneta Olsson, vice ordförande
Carina Wennman, tjänstgörande ersättare
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Utses att justera
Ersättare:

Plats och tid för
justering
Underskrifter

Kommunkontoret, Ravinen, 2022-04-13, kl. 14.00
...............................................................................Paragrafer 1-7
Malin Burström, sekreterare
.............................................................................
Gunilla Forsberg, ordförande
..............................................................................
Agneta Olsson, justerare

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom
anslag www.bjurholm.se
Anslås
Anslaget upphör
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2022-05-05
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§1

Val- och förtidsröstningslokaler valet 2022
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att:
•

Förtidsröstningen ska ske i kommunkontorets reception och
sammanträdesrummet Ogen. Lokalen ska vara öppen 24/8 10/9 vardagar kl 16.00-18.00 samt lördag-söndag kl 10.00-12.00.
Förtidsröstning på valdagen sker i Folkets hus i särskild anvisad
lokal kl 08.00-20.00

•

Vallokal på valdagen söndag den 11 september ska vara Folkets
hus. Lokalen är öppen kl 08.00-20.00

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska besluta om vilka lokaler som ska användas som
röstnings- och vallokaler. Lokalerna ska ge väljarna goda möjligheter
att rösta utifrån Reglering Bestämmelse om öppettider för vallokal
och valnämndens samråd med länsstyrelsen återfinns i 4 kap. 21 §
vallagen, bestämmelse om öppettider i röstningslokal återfinns i 4
kap. 24 § vallagen.
Lokalisering, tillgänglighet, öppethållande och de ska vara
värdeneutrala. Varje valdistrikt ska ha en egen vallokal och det ska
dessutom finnas röstningslokaler för förtidsröstning. I alla kommuner
måste det finnas minst en öppen röstningslokal varje dag under tiden
för förtidsröstning 24/8 - 11/9. Röstningslokalernas placering och
öppettider kan variera över förtidsröstningsperioden, men i alla
kommuner ska det finnas minst en röstningslokal som är öppen på
valdagen den 11 september under samma tid som vallokalerna,
klockan 8.00 - 20.00.
Beslutet ska skickas till
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS22-282 110

Bemyndigande för kvittering av valförsändelser
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att valsamordnare Malin Burström,
kommunkontorets kontorsvaktmästare Ove Burström och
valnämndens ordförande Gunilla Forsberg har rätt att var för sig, för
nämndens räkning, ta emot och kvittera valförsändelser från
PostNord.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska utse vem/vilka namngivna personer som har rätt att
kvittera valförsändelser från PostNord.
Beslutet ska skickas till
Kontorsvaktmästare kommunkontoret
Valsamordnare
Ordförande valnämnden
PostNord
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS22-283 110

Röstmottagare och tjänstgöringsschema vid valet 2022
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar uppdra till valnämndens ordförande, vice
ordförande och valsamordnare att förordna röstmottagare och
bemanna val- och röstningslokaler samt ambulerande röstmottagning
i samband med val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022.
Röstmottagare ska ha genomgått valnämndens obligatoriska
utbildning för att förordnas som röstmottagare.
Sammanfattning av ärendet
Det är valnämnden i varje kommun som ansvarar för att rekrytera
röstmottagare som ska arbeta i lokal för förtidsröstning och/eller i
vallokal samt för ambulerande röstmottagning. Valnämnden måste
även planera för sena avhopp av röstmottagare så att det finns
utbildade och förordnade reserver som kan hoppa in i deras ställe.
I uppdraget som röstmottagare ingår bland annat att:
•
•
•
•
•
•
•

se till att det är god ordning i röstningslokalen/vallokalen
placera valsedlar i valsedelställen och hålla ordning på
valsedlarna
ta emot röster och lägga dem i uppsamlingslådan/valurnan
markera i röstlängden vilka som röstat
hjälpa de väljare som ber om det, till exempel genom att
informera om hur de gör för att rösta
granska förtidsröster
räkna röster efter att vallokalen har stängt, gäller röstmottagare
som tjänstgör på valdagen

I en röstningslokal ska det alltid tjänstgöra minst två röstmottagare
samtidigt.
I en vallokal ska det alltid tjänstgöra minst tre röstmottagare
samtidigt. En av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande.
Valnämnden ska förordna röstmottagare som kan utföra
ambulerande röstmottagning. Valkansliets anställda kan också vara
ambulerande röstmottagare.
Beslutet ska skickas till
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering
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§4

Utbildning röstmottagare
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att utbildning ska genomföras vid två tillfällen
för att säkerställa att alla kan ta del av utbildningen.
Måndag 16 maj och måndag 23 maj kl 18.00 på kommunkontoret,
Sessionssalen. Kallelse skickas till utbildning skickas till samtliga
röstmottagare och valnämndens ledamöter. Utbildningen är
obligatorisk för samtliga ledamöter även ersättare att delta vid ett av
tillfällena.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden är ansvarig för att utbilda alla röstmottagare. Utbildning
är obligatorisk för att få arbeta som röstmottagare vid valet.
Endast den som fått utbildning som krävs för uppdraget, får
förordnas som röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med
utbildning av alla röstmottagare. Valmyndigheten ansvarar för att
producera utbildningsmaterial till valnämnderna. Valnämnderna ska i
sin utbildning av röstmottagare använda det utbildningsmaterial som
är framtaget av Valmyndigheten. Valnämnderna kan vid behov
komplettera eller ersätta delar av utbildningen så att lokala
förhållanden och instruktioner återspeglas. Alla röstmottagare ska
utbildas inför valen eftersom det finns skillnader i rutinerna och
regelverk mellan de senaste valen och de nu aktuella valen. Vid
utbildningen ges tillfälle för röstmottagarna att få svar på
övergripande frågor och på lokalspecifika frågor när det gäller till
exempel möblering, köer och skyltning med mera. Ordföranden och
vice ordföranden ska ha fördjupade kunskaper om val, kunna leda
arbete i vallokalen och ha tillräckliga kunskaper för att kunna lösa de
eventuella situationer som uppstår.
Beslutet ska skickas till
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering
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§5

Fastställande av tidpunkt och plats för valnämndens
preliminära rösträkning/uppsamlingsräkning (tidigare
onsdagsräkning)
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att valnämnden sammanträder under hela
granskningen och rösträkningen onsdagen den 14 september kl 9.00
på kommunkontoret, sammanträdesrummet Ravinen.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden sammanträder under hela granskningen och
rösträkningen vilket innebär att nämnden ska närvara hela tiden.
Sammanträdet ska hanteras på samma sätt som ett vanligt
nämndsammanträde och förfarandet är reglerat i kommunallagen.
Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig vilket innebär att
räkningen ska vara öppen för allmänheten. Det finns inga regler om
att sammanträdet ska kungöras men det är bra om valnämnden
informerar medborgarna om var och när rösträkningen ska ske. Detta
kan exempelvis ske på samma sätt som kommunen annonserar
kommunfullmäktiges sammanträden eller protokoll.
Valnämndens ledamöter kan ha olika roller under dagen, men
behöver framför allt finnas tillgängliga för att ge vägledning till övriga
rösträknare vid bedömningsfrågor om röster. Eftersom val till riksdag,
kommun- och regionfullmäktige inträffar vart fjärde år kan det vara av
värde att se över utbildningsbehov av ledamöter och ersättare i
valnämnden.
Beslutet skickas till
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering
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Dnr KS22-284 110

Leverans av valsedlar till länsstyrelsen
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ordförande Gunilla Forsberg och
valsamordnare Malin Burström levererar valsedlar till Länsstyrelsen
måndag morgon den 12 september med bil.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att utse vilka som ska ansvara för leverans av
valsedlar till Länsstyrelsen
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering
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§7

Information
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens
verksamhetsområde.
-

Budget

-

Remiss "Säkerhet och tillgänglighet vid val"

-

Information om valet i KI (Kommunal information), webb, sociala
medier samt anslagstavlor runt om i kommunen

Justerare

-

Behörighet i valdatasystemet VALID

-

Övrigt

Beslutsexpediering

