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Muntlig föredragning  

4



 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2022-03-20 
Diarienummer 

VN  2022/2-00 
 

 

Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Förordnande om behörigheten Inskrivare i 
valdatasystemet Valid 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden bekräftar att behörigheten Inskrivare i valdatasystemet ska ges till: 

- Terese Renbro, kommunsekreterare och valsamordnare 

- Jessica Hedlund, Kanslichef 

Beskrivning av ärendet 
Ett nytt nationellt valdatasystem, Valid, har införts. Varje person som får en 
behörighet i valdatasystemet ska ansöka om de funktioner som behövs. I 
kommunen behövs det någon med behörigheten Inskrivare. Rollen inskrivare 
krävs för att kunna lägga till och ta bort behörighetsroller för kommunens olika 
användare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen i Dalarna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 
Datum 

2022-03-20 
Diarienummer 

VN  2022/11-00 
 

 

Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert dat 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Valskjuts på valdagen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden bekostar valskjuts/taxi på valdagen för väljare som är i behov av 
detta.  

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden har under tidigare val bekostat valskjuts för väljare som bor 
avlägset eller isolerat och har svårt att ta sig till vallokalen. Tjänsten har använts 
ett fåtal gånger, men inte under valet 2018.  

Kommunstyrelsens förvaltning förslår valnämnden bekostar valskjuts/taxi på 
valdagen för de väljare som är i behov av detta.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför kostnader vid de tillfällen tjänsten 
nyttjas. 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  
 

Beslut skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-02-16 
Diarienummer 

VN  2022/7-00 
 

 

Kanslienheten 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Utkvittering och inlämning av förtidsröster på 
PostNord AB 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att följande personer får kvittera ut och lämna in 
kommunexterna förtidsröster på PostNord AB: 

- Terese Renbro, kommunsekreterare och valsamordnare 

- Jessica Hedlund, Kanslichef 

- Maria Östgren, kommunsekreterare 

- Ulf Johansson, arkivarie 

Beskrivning av ärendet 
Förtidsröster som är inlämnade på kommunens röstningslokaler och som avser 
andra kommuner ska lämnas till PostNord för vidarebefordran till rätt 
kommun.  

Förtidsröster som lämnats in i andra kommuner och som avser Ludvika 
kommun ska hämtas/utkvitteras på PostNord. 

Följande personer föreslås få kvittera ut och lämna in kommunexterna 
förtidsröster på PostNord AB: 

- Terese Renbro, kommunsekreterare och valsamordnare 

- Jessica Hedlund, Kanslichef 

- Maria Östgren, kommunsekreterare 

- Ulf Johansson, arkivarie 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-02-16 

Diarienummer 
VN 2022/7 

Sida 

2(2) 
 

 

Beslut skickas till 
Akten 
Valsamordnare 
PostNord AB 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-04-19 
Diarienummer 

VN  2022/15-11 
 

 

Valnämnden 
Terese Renbro, 0240-86771 
terese.renbro@ludvika.se  

   

 
 

 
Valnämnden 

 

Kommunikationskanaler till allmänheten RKR-val 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunikationskanaler till allmänheten för RKR-valet 2022 ska ske genom: 

1. Kommunens webbplats 
- ludvika.se/val 
- ludvika.se/ungnytt 

2. Sociala medier 
- Facebook 
- Instagram 

3. Annonsering 
- Väsman Runt 
- Lokalt i 
- Nya Ludvika Tidning 

Sammanfattning 
Valnämndens kansli har tillsammans med kommunikatörerna på utvecklings- 
och kommunikationsenheten arbetat fram förslag till kommunikationskanaler 
för RKR-valet hösten 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Varje kommun har ansvar att sprida information om valet inom den egna 
kommunen. Kommunen ska informera väljarna om hur valet kommer att 
genomföras dvs. hur man röstar, när förtidsröstningen börjar, vilka 
röstningslokaler som finns och dess öppettider, information om valdagen och 
vallokalernas öppettider etc.  

Valnämndens kansli har tillsammans med kommunikatörerna tittat på vilka 
kanaler som når ut till väljarna på bästa tänkbara vis och har kommit fram till 
följande: 

• Kommunens webbplats  
- ludvika.se/val 
- ludvika.se/ungnytt 

9



Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-19 

Diarienummer 
VN 2022/15 

Sida 

2(2) 
 

 

• Sociala medier 
- Facebook (kortare inlägg som pekar till ludvika.se/val) 
- Instagram (kortare inlägg som pekar till ludvika.se/val) 

• Annonsering 
- Väsman Runt 
- Lokalt i  
- Nya Ludvika Tidning (NLT) 

Ekonomiska konsekvenser 
Inryms i valnämndens budget. 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Terese Renbro 
Kommunsekreterare/Valsamordnare 

Beslut skickas till 
Valsamordnare 
Kommunikatörer 
Kanslichef 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2022-02-16 
Diarienummer 

VN  2022/8-00 
 

 

Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Hantering av valsedlar 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Respektive enskilt parti som deltar i valet, men som inte har rätt att få sina 

valsedlar utlagda av kommunen, ska lämna sina partivalsedlar till röstnings- 
och vallokalerna för utlägg i valsedelställ av röstmottagarna.  

2. Partiernas namnvalsedlar ska lämnas av respektive parti till röstnings- och 
vallokalerna för utläggning i valsedelställen av röstmottagarna.  

Beskrivning av ärendet 

Valsedlar ska finnas på alla röstmottagningsställen, de ska behandlas lika och 
presenteras på ett enhetligt sätt.  
Det finns tre typer av valsedlar för de tre olika valen, val till riksdagen (gul), val 
till kommunfullmäktige (vit) och val till regionfullmäktige (blå). För varje val 
finns det;  

Blanka valsedlar 
Innehåller information om valtyp. Väljare kan skriva partinamn eller partinamn 
och namn på den kandidat som hen önskar rösta på.  

Partivalsedlar  
Innehåller information om valtyp och partibeteckning. 

Namnvalsedlar 
Innehåller information om valtyp och partibeteckning. 

Endast de partier som anmält att de deltar i valsen får sina valsedlar utlagda. Ett 
parti kan anmäla fram till 30 dagar före valdagen och valmyndigheten publicerar 
kontinuerligt en uppdaterad lista över deltagande partier på sin webbplats. 

Blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen, för de partier som vid 
något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela 
landet och som begärt att valsedlarna ska läggas ut.  

Det gäller vid valen 2022 för: 

- Arbetarepartiet- Socialdemokraterna 
- Centerpartiet 
- Feministiskt Initiativ 
- Kristdemokraterna 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-02-16 

Diarienummer 
VN 2022/8 

Sida 

2(3) 
 

 

- Liberalerna (tidigare folkpartiet) 
- Miljöpartiet 
- Moderaterna 
- Sverigedemokraterna 
- Vänsterpartiet 

Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är 
representerade i fullmäktige där röstmottagningsstället ligger, förutsatt att 
partiet begärt utläggning av valsedlar.  

För Ludvika kommun har Kommunistiska partiet begärt det.  

Den 12 november 2021 var sista dagen för partier att begära utläggning av 
partivalsedlar. Det gällde partier som fått 1 procent eller mer av rösterna i hela 
landet i något av de två senaste riksdagsvalen, och de som fick mandat i region- 
och kommunfullmäktige vid valet 2018. 

Partierna som ställer upp i valet har ansvar för att distribuera valsedlar till 
vallokaler med undantag av de valsedlar som valnämnden ansvarar för att 
tillhandahålla i 8 kap. 2 § vallagen (2005:837). Valnämnden ser därför till att det 
alltid ska finnas blanka valsedlar samt valsedlar med partibeteckning (endast 
partinamn) för partier som: 

- har fått minst 1 % av det totala antalet röster i riksdagsvalen 2014 eller 
2018. Partier som begär det ska få partivalsedlar utlagda i valet till 
riksdag, kommun och region. 

- redan är representerade i kommun- eller regionfullmäktige. Partier som 
är representerade i region- eller kommunfullmäktige har endast rätt att 
få partivalsedlar utdelade i valet till det politiska organ de redan är 
representerat. 

Valnämnden föreslås besluta att inte erbjuda ytterligare distribution av valsedlar 
till partier som deltar i valet 2022. 

Det innebär: 

- att partier som inte har rätt till utläggning ansvarar för distribution av 
parti- och namnvalsedlar till respektive röstmottagningsställe. 

- att partier som har rätt till utläggning av partivalsedlar ansvarar för att 
distribuera namnvalsedlar till respektive röstmottagningsställe. 

Adress och öppettider till val- och förtidsröstningslokaler kommer publiceras 
på den här sidan och på valmyndighetens hemsida. 

Detta innebär bland annat att det nybildade Dalademokraterna som önskat 
utläggning av partivalsedlar inte kommer att genom valkansliet försorg få sina 
partivalsedlar utlagda och paritet måste ombesörja distribution till respektive 
röstningsställe och vallokal.  

En nyhet i vallagen inför valen 2022 är att det är valnämnden som övertar 
ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen, även de valsedlar 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-02-16 

Diarienummer 
VN 2022/8 

Sida 

3(3) 
 

 

som partierna tidigare ansvarat för att lägga ut. Syftet med lagändringen är att ge 
valnämnderna bättre möjligheter att planera kontrollen av valsedelställen samt 
påfyllnaden av valsedlarna. Observera dock att det är partiernas ansvar att 
leverera valsedlarna till röstmottagningsstället samt att se till så de inte tar slut 
under tiden då röstmottagningen pågår. Ludvika kommun har i tidigare val 
tillämpat lokala regler där röstmottagarna har varit de som fyllt på 
valsedelställen. 

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader. 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  

Beslut skickas till 
Information till hemsidan via valsamordnare 
Valsamordnare 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-03-20 
Diarienummer 

VN  2022/12-00 
 

 

Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Ställningstagande avseende personer som hanterar 
röster eller involverade i det direkta valarbetet 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning lämnar ärendet utan förslag till beslut.  

Beskrivning av ärendet 
Valmyndigheten bedömer att den som är förordnad som röstmottagare och 
rösträknare på röstmottagningsställe eller som rösträknare vid den preliminära 
rösträkningen måste anses stå under valnämndens arbetsledning och kontroll. 
Detsamma gäller den som anställs av länsstyrelsen som rösträknare, kontrollant 
eller registrerare m.m. vid den slutliga rösträkningen. Samtliga dessa 
funktionärer utför därmed sådant arbete som innefattas i valmyndigheternas 
verksamhet och de befogenheter som följer av ställningen ska därför utövas 
objektivt, det vill säga sakligt och opartiskt.  

Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om 
objektivitet. Valmyndigheten bedömer att Valnämnden och länsstyrelsen bör ta 
fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas vid såväl rekrytering 
som vid genomförande av val. Här bör inte bara beaktas faktiska 
omständigheter knutna till valadministrationen och dess funktionärer utan även 
väljarnas förtroende för valets genomförande. Valmyndigheten bedömer att den 
som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid 
rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen 
avser.  

Valnämnden beslutade den 6 april 2018 § 7 att personer som kandiderar till 
politiskt valbar plats till riksdag, landsting eller kommun inte kan tjänstgöra som 
röstmottagare.  

Valnämndens kansli noterar att valmyndighetens rekommendationer är snävare 
i sin bedömning och myndigheten förespråkar att personer som står på en lista 
inte bör arbeta som rösträknare eller rösträkning eller på annat sätt hantera 
rösterna. Detta innebär även att personer som har en anställning och kandiderar 
på en lista omfattas av denna hantering.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några kostnader.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-03-20 

Diarienummer 
VN 2022/12 

Sida 

2(2) 
 

 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  

Bilagor 
Valmyndighetens ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos 
röstmottagare och rösträknare m.fl.  

Beslut skickas till 
Valsamordnare 
Akten 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 1(4) 

Datum Dnr   
2022-02-18 VAL-158  

 
 

  

   
 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   
Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos 
röstmottagare och rösträknare m.fl. 

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning 
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet och vägledande för 
valadministrationen. 

1 Sammanfattning 
Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. 
Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande.  

Den som är förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar som rösträknare, 
kontrollant, registrerare m.m. utför sådant arbete som innehåller befogenheten att bestämma 
om rättigheter och skyldigheter. Sådan befogenhet innebär myndighetsutövning som ska 
utövas objektivt.  

Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet.  

Valnämnden och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas 
vid såväl rekrytering som vid genomförande av val.  

Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör arbeta som 
röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val 
kandidaturen avser.  

2 Frågeställning 
Innebär det arbete röstmottagare och rösträknare m.fl. utför myndighetsutövning, vilken 
ställer krav på saklighet och opartiskhet enligt objektivitetsprincipen? Vilka åtgärder bör 
valadministrationen vidta med anledning av objektivitetsprincipen? Bör den som kandiderar 
på lista tillåtas arbeta som valfunktionär?  

3 Gällande rätt m.m. 
I regeringsformen (1974:152) framgår de grundläggande principerna för den offentliga 
makten. Vid sidan om principen om demokrati i 1 kap. 1 § och respekten för den enskilda 
människans frihet och värdighet i 1 kap. 2 § framhålls i 1 kap. 9 § att all makt ska utövas med 
beaktande av alla människors lika värde samt att en myndighet i sin verksamhet dessutom 
ska iaktta saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 2(4) 

Datum  Dnr  
2022-02-18  VAL-158  

 
 

  

 
För att leva upp till  grundlagens krav på objektivitet finns bestämmelser om jäv i 
kommunallagen (2017:725) ifråga om den som är anställd av en kommun och i 
förvaltningslagen (2017:900) ifråga om den som är anställd på länsstyrelsen.  

Kravet på objektivitet är av särskild betydelse vid myndighetsutövning. Detta begrepp  
innebär att någon utövar befogenheten att bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 
disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande och att detta i väsentlig mån 
påverkar den enskildes personliga eller ekonomiska situation.1   

Av 3 kap. 5 § vallagen (2005:837) framgår att röstmottagare förordnas av valnämnden. För 
att någon ska kunna utöva myndighet som anställd eller uppdragstagare krävs att personen 
är knuten till myndigheten på ett sådant sätt att hen står under myndighetens arbetsledning 
och kontroll, att hen kan anses ha något faktiskt inflytande över ärenden såsom handläggare 
eller beslutsfattare samt att hen omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, 
förvaltningslagen och brottsbalkens bestämmelser.2  

I avsikt att skapa garantier för att den grundlagsfästa objektivitetsprincipen efterlevs av 
förvaltningsmyndigheterna har det i bland annat förvaltningslagen införts generella 
jävsbestämmelser. I bestämmelsernas förarbeten uppgavs bl.a. att ”ett tillfredsställande 
skydd mot att myndigheterna låter sig påverkas av ovidkommande hänsyn kan […] ytterst 
uppnås bara genom regler som klargör i vad mån en myndighetsperson, vars opartiskhet i ett 
ärende kan sättas i fråga, ska vara skyldig att frånträda handläggningen av ärendet”.3 
Motsvarande bestämmelser återfinns i kommunallagen. 

Enligt 7 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) ska bestämmelserna om jäv i 6 kap. 28-32 §§ 
om förtroendevalda även tillämpas för anställda.  

En förtroendevald eller anställd är jävig om                                                                                                          
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn 
eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra 
synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde eller anställde själv eller någon 
närstående, 
   2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
   3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten 
till, 
   4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 
   5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet i ärendet.                                                                                

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska enligt 29 § bortses från 
jäv. 

Den som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men 
får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas 
                                                 
1 Prop. 1973:90 (Förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m.) s. 397, Prop. 2016/17:180 (En modern och rättssäker 
förvaltning – ny förvaltningslag) s. 46 ff 
2 JO 2001/02 s. 250, JO dnr. 3045-2008, 334-2012, 334-2012, 530-2012 och 880-2012 
3 Prop. 1971:90 s. 351 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 3(4) 

Datum  Dnr  
2022-02-18  VAL-158  

 
 

  

 
avsevärt. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller 
henne ska självmant uppge det. Har det uppkommit en fråga om jäv ska ett beslut fattas i 
jävsfrågan.  

I 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om jäv för den som tar del i 
handläggning vid länsstyrelsen. 

Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka 
myndighetens beslut i ärendet är jävig om 
   1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad 
av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 
   2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en 
part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte 
oväsentlig utsträckning, 
   3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan 
myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska 
pröva i egenskap av överordnad instans, eller 
   4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i 
ärendet kan ifrågasättas.                                                                                                      

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse 
från jäv. 

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när 
ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan 
utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. Den som känner till en omständighet som 
kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten. En 
myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt. 

4 Bedömning 
Valmyndigheten bedömer att den som är förordnad som röstmottagare och rösträknare på 
röstmottagningsställe eller som rösträknare vid den preliminära rösträkningen måste anses 
stå under valnämndens arbetsledning och kontroll. Detsamma gäller den som anställs av 
länsstyrelsen som rösträknare, kontrollant eller registrerare m.m. vid den slutliga 
rösträkningen. Samtliga dessa funktionärer utför därmed sådant arbete som innefattas i 
valmyndigheternas verksamhet ochh de befogenheter som följer av ställningen ska därför 
utövas objektivt, det vill säga sakligt och opartiskt.  

Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet.  

Valnämnden och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas 
vid såväl rekrytering som vid genomförande av val. Här bör inte bara beaktas faktiska 
omständigheter knutna till valadministrationen och dess funktionärer utan även väljarnas 
förtroende för valets genomförande. Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på 
en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt 
hantera rösterna i det val kandidaturen avser. I riktlinjen bör valnämnden och länsstyrelsen 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 4(4) 

Datum  Dnr  
2022-02-18  VAL-158  

 
 

  

 
vidare beskriva hur objektiviteten ska säkerställas när funktionärer arbetar tillsammans och 
också har en relation till varandra. Vidare bör säkerställas att objektivitet kan upprätthållas 
vid själva rekryteringsförfarandet. Den som är ansvarig för att förordna röstmottagare och 
rösträknare ska själv vara objektiv och exempelvis undvika att hantera ansökan från anhörig.  
 
Ställningstagandet ska också gälla för utlandsmyndigheterna i tillämpliga delar. 
Utgångspunkten ska alltid vara att genomförandet av val ska präglas av objektivitet. 

 

 

Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-04-20 
Diarienummer 

VN  2022/18-11 
 

 

Valnämnden 
Terese Renbro, 0240-867 71 
terese.renbro@ludvika.se  

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Fastställande av ersättning RKR-val 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden fastställer att ersättningsnivåerna vid RKR-valet 2022 ska vara 
enligt följande: 

1. Arvode till röstmottagare 
- Ordförande  3 500 kr 
- Vice ordförande  3 000 kr 
- Ledamot  2 500 kr 

2. Timarvode  
- Röstmottagare i röstningslokal   200 kr/timme. 
- Rösträknare utöver ordinarie röstmottagare  122 kr/timme. 
- Röstmottagare som deltar på valutbildningen 122 kr/timme 

3. Reseersättning     29 kr/mil 

4. Ersättning till ordinarie personal på kommunstyrelsens förvaltning utgår 
med bibehållen lön samt övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal 
för arbete på valdagen samt dagen före. 

Beskrivning av ärendet 
Ludvika kommun har samlat ansvar för all röstmottagning i kommunen. 
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott fastställde den 16 maj 2018 § 49 
ersättning till röstmottagare m.fl inför riksdag, kommun och landstingsvalet 
hösten 2018.  

Valnämndens samordnare föreslår att valnämnden fastställer att arvodesnivån 
inför RKR-valet 2022 ska vara oförändrad.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inryms i valnämndens budget. 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Terese Renbro 
Kommunsekreterare/Valsamordnare 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-20 

Diarienummer 
VN 2022/18 

Sida 

2(2) 
 

 

Beslut skickas till 
Valsamordnare 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-03-20 
Diarienummer 

VN  2022/10-00 
 

 

Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Antal röstmottagare och rösträknare i 
förtidsröstningslokalerna och vallokalerna 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Valnämnden beslutar att minst tre röstmottagare ska tjänstgöra i varje 

förtidsröstningslokal. 

2. Valnämnden beslutar att sex röstmottagare ska tjänstgöra i varje vallokal, 
varav minst tre röstmottagare måste tjänstgöra samtidigt i vallokalen och en 
av dessa ska vara ordförande eller vice ordförande.  

3. Valnämnden beslutar att varje valdistrikt kan anlita högst två rösträknare för 
sammanräkningen av röster efter kl. 20:00 på valdagen.  

Beskrivning av ärendet 
För varje valdistrikt ska valnämnden förordna minst fyra röstmottagare, varav 
en ordförande och vice ordförande (vallagen 3 kap. 4 §). Vid röstmottagning i 
vallokalen ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande. En av dessa ska 
vara ordförande eller ersättare för ordförande (vallagen 3 kap. 6 §.)  

I föregående val år 2018 tjänstgjorde fem röstmottagare i varje vallokal i 
Ludvika kommun.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det i varje förtidsröstningslokal ska 
vara minst tre röstmottagare och att det i varje vallokal ska utökas med 
ytterligare en röstmottagare för att kunna möta upp de utökade kraven på 
valhemlighet, och möjliggöra en bättre arbetsrotation under dagen. En ökad 
bemanning ger ökad flexibilitet och större möjlighet att vara behjälplig för 
väljarna under vallokalens öppettider.  

För att den preliminära rösträkningen ska kunna genomföras effektivt och 
rättssäkert föreslås att varje valdistrikt får anlita två rösträknare för 
sammanräkningen av röster efter kl. 20:00 på valdagen. Ordförande i 
vallokalerna ansvarar för att, om behov finns, anlita rösträknare. 
Valsamordnaren är behjälplig i arbetet med att rekrytera rösträknare.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför ekonomiska konsekvenser. En 
rösträknare ersätts med 2500 kr samt 122 kr/timme för utbildning och ev. 
reseersättning.  
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-03-20 

Diarienummer 
VN 2022/10 

Sida 

2(2) 
 

 

Rösträknare på valdagen ersätts med 122 kr/ timme.  

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  

Beslut skickas till 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2022-04-19 
Diarienummer 

VN  2022/16-11 
 

 

Valnämnden 
Terese Renbro, 0240-867 71 
terese.renbro@ludvika.se  

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Förordnande av ambulerande röstmottagare RKR-val 
2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Valnämnden förordnar följande till ambulerande röstmottagare: 

- Jessica Hedlund, kanslichef 
- Terese Renbro, valsamordnare 
- Monica Nauclér, kommunledningssekreterare 
- Gunilla Andersson, enhetschef 
- Josefina Bylund, samverkanskoordinator 
- Maria Östgren, kommunsekreterare 

2. Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga utifrån överenskommelser 
från 24 augusti till 11 september under vardagar 13:00-16:00 samt i 
beredskap under valdagen fram till kl. 17:00. 

Beskrivning av ärendet 
Det är valnämndens uppgift att utse ambulerande röstmottagare som kan hjälpa 
väljare som inte har möjlighet att ta sig till en röstningslokal på grund av 
exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Ambulerande 
röstmottagare måste alltid vara minst två personer som arbetar tillsammans. En 
ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en 
förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa 
väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagarna har tystnadsplikt.  

Följande personer föreslås som ambulerande röstmottagare: 

- Jessica Hedlund, kanslichef 
- Terese Renbro, valsamordnare 
- Monica Naucler, kommunledningssekreterare 
- Gunilla Andersson, enhetschef 
- Maria Östgren, kommunsekreterare 
- Josefina Bylund, samverkanskoordinator 

Samtliga personer arbetar på kommunstyrelsens förvaltning. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inryms i valnämndens budget. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-19 

Diarienummer 
VN 2022/16 

Sida 

2(2) 
 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Terese Renbro 
Kommunsekreterare/Valsamordnare 

Beslut skickas till 
Kanslichef 
Valsamordnare 
Förordnade ambulerande röstmottagare 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2022-04-19 
Diarienummer 

VN  2022/13-00 
 

 

Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Röstningslokaler och öppettider inkl. valdagen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar om följande röstningslokaler och öppettider. 

Beskrivning av ärendet 
Rödmarkering innebär att röstningslokalen är under utredning men att det är 
valkansliets önskemål att genomföra valet i dessa lokaler. 

Röstningslokaler och öppettider vid valet 2022 
Folkets Hus, entréplanet  

 

Carlavägen 24 
Ludvika 

Lingongårdens samlingssal 

 

Ludvika Gård 
Ludvika 

Ludvika lasarett, entréplanet 

 

Biskopsvägen 22 
Ludvika 

Fredriksbergs bibliotek  Tyforsvägen 4 
Fredriksberg 

Nyhammars folkets hus Folkets Husvägen 12 

Nyhammar 

Grängesbergs bibliotek  Stationshuset 
Kopparbergsvägen 1 
Grängesberg 

 

Öppettider 
Bibliotekens ordinarie öppettider 

Fredriksberg 

Måndag 10-12, 13-18 

Tisdag 10-15 

Onsdag 10-12, 13-18 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-19 

Diarienummer 
VN 2022/13 

Sida 

2(3) 
 

 

Torsdag 10- 15 

 

Grängesberg 

Måndag 11-18 

Tisdag 11-16 

Onsdag 11-18 

Torsdag 11-16 

Fredag 11-16 

 

Folkets hus Ludvika 

Måndag –fredag Kl. 10:00 – 18:00 

Lördag- söndag Kl. 10:00- 13:00 

 

Ludvika Lasarett 

Måndag –fredag Kl. 10:00 – 16:00 

 

Lingongårdens samlingssal 

Måndag –fredag Kl. 11:00 – 17:00 

 

Folkets hus Nyhammar 

Måndag –fredag Kl. 11:00- 17:00 

 

Röstningslokaler valdagen 11 september 
Rödmarkering innebär att röstningslokalen är under utredning men att det är 
valkansliets önskemål att genomföra valet i dessa lokaler. 

(ersättning för tidigare indragna vallokaler + en vallokal som måste vara 
öppen på valdagen) 

 
Håksbergs förskola Solbergsvägen  

Ludvika  
Sunnansjö-Saxdalen 
 

Saxdalens idrottshall 

Ludvika Ulrica – valdistrikt 
som måste vara öppen på 
valdagen 
 

Troligtvis sporthallen 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-19 

Diarienummer 
VN 2022/13 

Sida 

3(3) 
 

 

Öppettider 
Håksberg och Saxdalen kl 10:00- 15:00 

Sporthallen kl. 8:00 – 20:00  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut inryms i valnämndens budget. 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  

Beslut skickas till 
Valsamordnare 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2022-04-19 
Diarienummer 

VN  2022/14-00 
 

 

Valnämnden 
Jessica Hedlund, 86656 
jessica.hedlund@ludvika.se  

Ert datum 

 
Er referens 

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Vallokaler 2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden godkänner följande vallokaler. 

Valdistrikt Vallokal 
Ludvika Ulrica Troligtvis sporthallen 
Marnäs 
 

Kyrkskolan 
Högbergsgatan 19, 771 32 Ludvika 

Magneten VBU Högbergsskolan A-huset 
Bergsgatan 14, 771 34 Ludvika 

Högberget Vasaskolan 
Uppfartsvägen 2, 771 32 Ludvika 

Sörvik-Håksberg Troligtvis Brunnsvik 
Blötberget-Gonäs Blötbergets skola 

Saxdalsvägen 1, 771 65 Ludvika 
Lorensberga Lorensbergaskolan, kapphallen 

Skolvägen 1, 771 42 Ludvika 
Näset Solviksskolan, Grågåsvägen 7-11 771 52 

Ludvika 
Ludvika Gård Lingongårdens samlingssal 

Ludvika Gård, 771 40 Ludvika 
Knutsbo Troligtvis Knutsbo förskola  
Öraberget Parkskolan, Gullregnsvägen 16,  

772 31 Grängesberg 
Björkås Granlidens äldreboende 

Björkallén 69, 772 32 Grängesberg 
Kyrkbyn-Nyhammar Folkets hus,  

Folkets hus väg 12, 770 14 Nyhammar 
Sunnansjö Solgärde äldreboende 

Hyttvägen 39, 770 12 Sunnansjö 
Fredriksberg Fredriksbergs Folkets Hus 

Ludvikavägen 22, 770 10 Fredriksberg 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-19 

Diarienummer 
VN 2022/14 

Sida 

2(3) 
 

 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vallagen ska det för varje valdistrikt finnas en vallokal. Ludvika kommun 
har femton distrikt och alltså ska femton lokaler fastställas.. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår följande vallokaler:  

Valdistrikt Vallokal 
Ludvika Ulrica Troligtvis sporthallen 
Marnäs 
 

Kyrkskolan 
Högbergsgatan 19, 771 32 Ludvika 

Magneten VBU Högbergsskolan A-huset 
Bergsgatan 14, 771 34 Ludvika 

Högberget Vasaskolan 
Uppfartsvägen 2, 771 32 Ludvika 

Sörvik-Håksberg Troligtvis Brunnsvik 
Blötberget-Gonäs Blötbergets skola 

Saxdalsvägen 1, 771 65 Ludvika 
Lorensberga Lorensbergaskolan, kapphallen 

Skolvägen 1, 771 42 Ludvika 
Näset Solviksskolan, Grågåsvägen 7-11 771 52 

Ludvika 
Ludvika Gård Lingongårdens samlingssal 

Ludvika Gård, 771 40 Ludvika 
Knutsbo Troligtvis Knutsbo förskola  
Öraberget Parkskolan, Gullregnsvägen 16,  

772 31 Grängesberg 
Björkås Granlidens äldreboende 

Björkallén 69, 772 32 Grängesberg 
Kyrkbyn-Nyhammar Folkets hus,  

Folkets hus väg 12, 770 14 Nyhammar 
Sunnansjö Solgärde äldreboende 

Hyttvägen 39, 770 12 Sunnansjö 
Fredriksberg Fredriksbergs Folkets Hus 

Ludvikavägen 22, 770 10 Fredriksberg 
 

Förändring från 2018 
Ludvika Ulrica flyttar från församlingshemmet till sporthallen. 

Sörvik- Håksberg flyttar från folkets hus till Brunnsvik. 

Kyrkbyn-Nyhammar från sockenstugan till Folkets hus i Nyhammar.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvaltningens förslag till beslut medför inte några extra kostnader. 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-19 

Diarienummer 
VN 2022/14 

Sida 

3(3) 
 

 

Jessica Hedlund 
Kanslichef  

Beslut skickas till 
Valsamordnare 
Akten 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2022-04-25 
Diarienummer 

VN  2022/19-00 
 

 

Valnämnden 
Terese Renbro, 0240-867 71 
terese.renbro@ludvika.se  

  

 
 

 
Valnämnden 

 

Fastställande av ordning i valsedelställen 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning i valsedelställen i samtliga 

röstnings- och vallokaler. 

2. Information om ordningen på partivalsedlarna i valsedelställen lämnas till 
fullmäktiges gruppledare innan förtidsröstningen startar. 

Sammanfattning 
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska tas emot och placeras i 
röstnings- och vallokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska 
presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt. Kommunen ansvarar 
för att lägga ut partivalsedlar för vissa partier samt blanka valsedlar. Att det 
finns namnvalsedlar i röstnings- och vallokalerna ansvarar samtliga partier själva 
för om inte valnämnden tar ett annat beslut. Röstmottagarna ansvarar för att 
det är ordning i valsedelställen och själva utplaceringen av tillgängliga valsedlar 
under förutsättning att valnämnden tar en sådant beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i röstnings- och 
vallokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett 
likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt.  

I föregående val år 2018 beslutade valnämnden att placera valsedlarna i 
bokstavsordning, i enlighet med rekommendation från valmyndigheten. Om 
bokstavsordning beslutas av valnämnden i valet 2022 bör denna ordning gälla 
samtliga valsedlar, och inte bara de valsedlar som valnämnden enligt lag ska 
tillhandahålla.  

Partivalsedlar 
I alla lokaler där väljarna ska rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar 
(valsedlar med endast partiets namn) för alla tre valen för de partier som vid 
något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela 
landet.  

Följande partier kommer få sina partivalsedlar utlagda: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-25 

Diarienummer 
VN 2022/19 

Sida 

2(3) 
 

 

Dalarnas Sjukvårdsparti 
Feministiskt Initiativ 
Kommunistiska Partiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Miljöpartiet 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 

För kommun- och regionvalet ska partivalsedlar för de partier som har mandat i 
fullmäktige läggas ut. I Ludvika gäller det i kommunfullmäktige för 
Kommunistiska Partiet och i regionfullmäktige för Dalarnas sjukvårdsparti.  

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna också ut blanka 
valsedlar.  

Tillkommer det ytterligare partier, utöver de partier som har rätt att få sina 
partivalsedlar utlagda av kommunen, behöver dessa partiers partivalsedlar 
skjutas in på rätt plats i bokstavsordningen i valsedelstället för ”övriga partier”, 
vilket kan leda till en omsortering av valsedlarna för att kunna bibehålla 
bokstavsordningen under hela röstmottagningen. Det är röstmottagarnas ansvar 
att se till att denna omsortering blir gjord enligt beslutad bokstavsordning och 
röstmottagarna bör få information från valnämnden om rutin för detta.  

Övriga partier ansvarar själva för att till röstnings- och vallokalerna lämna 
valsedlar. Röstmottagarna fyller sedan på i valsedelställen av dessa valsedlar. 
Partierna ansvarar själva för tillgången på valsedlar.  

Beslutad ordning ska gälla samtliga röstnings- och vallokaler i kommunen och 
ska finnas uppsatta i varje lokal. 

Namnvalsedlar 
Samtliga partier ansvarar för att till röstnings- och vallokalerna lämna sina 
respektive namnvalsedlar. Röstmottagarna fyller sedan på i valsedelställen av 
dessa valsedlar. Partierna ansvarar själva för tillgången på valsedlarna.  

Röstmottagarna ansvarar för att hålla ordning och uppsikt över samtliga 
valsedlar.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inryms i valnämndens budget 

Jessica Hedlund 
Kanslichef 

Terese Renbro 
Kommunsekreterare/Valsamordnare 
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Ludvika kommun 
Datum 
2022-04-25 

Diarienummer 
VN 2022/19 

Sida 

3(3) 
 

 

 

Beslut skickas till 
Valsamordnare 
Akten 
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