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VN § 21    
 
Förvaltningen informerar 

 
Sammanfattning 
Valsamordnare informerar nämnden om följande:  

• På onsdag 11 maj höll Länsstyrelsen och Valmyndigheten en 
informationsdag i Göteborg för kommunernas valkanslier och 
valnämnder i Västra Götaland. Här informerades bland annat om 
valsäkerhet och de ställningstaganden som Valmyndigheten tagit fram i 
olika frågor. Länsstyrelsen anser inte att valnämnden bör hantera 
onsdagsräkningen utan att det bör skötas av röstmottagare. Frågan tas upp 
till nästa sammanträde.  

• Förberedelser kring utbildning av röstmottagare är igång. 
Utbildningstillfällena är planerade till v. 33.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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VN § 22 DNR VN 8/2022 110   
 
Val av röstmottagare och ordförande/vice ordförande till 
röstmottagningsställen under valen 2022 

 
Sammanfattning 
Enligt 3 kap 6 § Vallagen (2005:837) ska det på varje röstmottagningsställe 
finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna 
genomföras. Valnämnden beslutade den 27 april att samtliga fem vallokaler ska 
bemannas med tio röstmottagare vardera, varav en ordförande och en vice 
ordförande per lokal och att röstningslokalerna ska bemannas med fyra 
röstmottagare per pass (pass om 3–4 timmar). Valnämnden beslutade även att det 
i varje röstnings- och vallokal ska finnas minst en röstmottagare med tidigare 
erfarenhet av val. Enligt 3 kap 4 § vallagen får endast den som har fått sådan 
utbildning som behövs förordnas för uppdraget som röstmottagare. Schema för 
röstmottagning under förtidsröstning och valdag distribueras till valda 
röstmottagare och ordförande/vice ordförande i vallokal i samband med utskick 
av kallelse till utbildning för röstmottagare och ordförande/vice ordförande i 
vallokal.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-05 
Lista röstmottagare valen 2022 
Inkomna intresseanmälningar för röstmottagare valen 2022 
Lista ordförande och vice ordförande i vallokalen valen 2022 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Röstmottagare förordnas enligt bilaga under förutsättningen att de 
genomgår valnämndens utbildning för röstmottagare 

• Ordförande och vice ordförande förordnas enligt bilaga under 
förutsättningen att de genomgår valnämndens utbildning för 
röstmottagare. 

 
Ordförande föreslår ett tillägg i form av att valnämnden frångår tidigare beslutad 
princip om att nya röstmottagare ej ska kandidera på någon lista avseende 
röstmottagare nr 50 och 52. Detta sker eftersom det ännu saknas röstmottagare 
till valarbetet och det bedöms finnas ett behov av dessa kandidaters kompetens. 
 
Ove Severin (KD) föreslår en ändring av beslutspunkt 1 i form av att 
röstmottagarna förordnas under förutsättningen att de genomgår valnämndens 
utbildning för röstmottagare och att de godkänns av säkerhetschef under 
säkerhetsutbildningen.  
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning VN § 22 
 
Valnämndens beslut 

1. Röstmottagare förordnas enligt bilaga under förutsättningen att de 
genomgår valnämndens utbildning för röstmottagare och att de godkänns 
av säkerhetschef under säkerhetsutbildningen (bilaga 1, VN § 22/2022-
05-18). 

2. Ordförande och vice ordförande förordnas enligt bilaga under 
förutsättningen att de genomgår valnämndens utbildning för 
röstmottagare (bilaga 2, VN § 22/2022-05-18). 

3. Valnämnden frångår tidigare beslutad princip om att nya röstmottagare ej 
ska kandidera på någon lista avseende röstmottagare nr 50 och 52. Detta 
sker eftersom det ännu saknas röstmottagare till valarbetet och det 
bedöms finnas ett behov av dessa kandidaters kompetens. 

______ 

För kännedom till: Valda röstmottagare och ordförande/vice ordförande vallokal, lönenheten 
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VN § 23 DNR VN 8/2022 110 
 
Val av ambulerande röstmottagare under valen 2022 
 
Sammanfattning 
Enligt vallagen har väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder och inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe, möjlighet att begära 
att få lämna sina valsedlar till en av valnämnden särskilt förordnad ambulerande 
röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är anknuten till en stationär 
röstningslokal där de lämnar in rösterna. De ambulerande röstmottagarna ska 
kunna uppvisa ID-handling när de lämnar in uppsamlade röster i 
röstningslokalen. Om den ambulerande röstmottagaren lämnar in rösten i en lokal 
för förtidsröstning måste väljarens röstkort också lämnas in. 
 
Enligt 3 kap 4 § Vallagen (2005:837) får endast den som har fått sådan utbildning 
som behövs förordnas för uppdraget som röstmottagare. Ambulerande 
röstmottagare har samma status som övriga röstmottagare, vilket innebär att 
skyldigheten att utbilda även gäller dessa. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-05 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Följande personer från administrations- och kommunikationsenheten 
förordnas till ambulerande röstmottagare under förutsättningen att de 
genomgår utbildningen för ambulerande röstmottagare:  
- Linnea Nilsson 
- Jesper Labardi 
- Mirjana Lind 
- Lea Greim 
- Rebecca Fihn 
- Markus Larsson 

• Samtliga ambulerande röstmottagare är anknutna till röstningslokalen 
Biblioteket Herrljunga. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning VN § 23 

 
Valnämndens beslut 

1. Följande personer från administrations- och kommunikationsenheten 
förordnas till ambulerande röstmottagare under förutsättningen att de 
genomgår utbildningen för ambulerande röstmottagare:  
- Linnea Nilsson 
- Jesper Labardi 
- Mirjana Lind 
- Lea Greim 
- Rebecca Fihn 
- Markus Larsson 

2. Samtliga ambulerande röstmottagare är anknutna till röstningslokalen 
Biblioteket Herrljunga. 

______ 
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VN § 24 DNR VN 13/2022 110 
 
Propaganda i anslutning till röstmottagningsställe 
 
Sammanfattning 
Av 8 kap 3 § vallagen framgår att det på ett röstmottagningsställe eller i ett 
utrymme nära ett röstmottagningsställe inte får förekomma propaganda eller 
annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. Väljaren ska 
kunna vara ostörd och skyddad för varje form av påverkan under själva 
valhandlingen. Valprövningsnämnden har efter föregående val uttalat att 
företrädare för olika partier enligt tradition får dela ut valsedlar utanför 
röstmottagningsställen under pågående röstning. Partifunktionärer med 
banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får dock inte 
uppehålla sig i röstningslokal eller anslutande utrymme. Om partifunktionärer 
ska gå in i röstmottagningslokaler måste de ta av sig banderoller och liknande. 
 
Det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen i lokalen medan röstningen 
pågår. För att underlätta röstmottagarnas arbete rekommenderar Länsstyrelsen att 
valnämnderna fattar ett principbeslut avseende vad som är att betrakta som 
propaganda på eller i ett utrymme nära ett röstmottagningsställe i den egna 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-05 
Ställningstagande om värdeneutrala röstmottagningsställen och förbud mot 
propaganda 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Följande definieras som partipolitisk propaganda i anslutning till 
röstningsmottagningsställe och är därmed förbjudet i Herrljunga 
kommun:  
- Hålla tal i eller i direkt anslutning till röstmottagningsställe.  
- Att bära partisymboler inne på ett röstmottagningsställe.  
- Affischering och banderoller i eller utanpå den byggnad som används 
som röstmottagningsställe.  

• Röstmottagare ansvarar för ordningen i lokalen under den tid de tjänstgör 
enligt schema. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning VN § 24 

 
Valnämndens beslut 

1. Följande definieras som partipolitisk propaganda i anslutning till 
röstningsmottagningsställe och är därmed förbjudet i Herrljunga 
kommun:  
- Hålla tal i eller i direkt anslutning till röstmottagningsställe.  
- Att bära partisymboler inne på ett röstmottagningsställe.  
- Affischering och banderoller i eller utanpå den byggnad som används 
som röstmottagningsställe.  

2. Röstmottagare ansvarar för ordningen i lokalen under den tid de tjänstgör 
enligt schema. 

______ 
 

För kännedom till: Partigrupper, röstmottagare via utbildning 
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VN § 25 DNR VN 11/2022 110 
 
Utbildningsplan för röstmottagare 
 
Sammanfattning 
Under förtidsröstningen och valdagen kommer många både erfarna och nya 
röstmottagare att arbeta för valnämndens räkning, bland annat med att dela ut 
valkuvert, hålla ordning i vallokalen samt ta emot och räkna röster. Enligt 3 kap. 
5 § 2 st vallagen får endast röstmottagare som har fått en utbildning som behövs 
för uppdraget förordnas. I Herrljunga förordnar vi röstmottagare innan 
utbildningen, men i beslutet finns ett villkor att förordnandet förutsätter att 
röstmottagarna har genomgått den obligatoriska utbildningen. 
 
Valmyndigheten ska enligt 3 kap. 1 § vallagen (2005:837) inför varje val ta fram 
utbildningsmaterial för valet som ska tillhandahållas länsstyrelserna och 
valnämnderna. Det är också obligatoriskt för valnämnden att använda det 
utbildningsmaterial som tillhandahålls av valmyndigheten enligt 2 kap. 5 § 2 st 
vallagen. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller komplettera detta 
om det behövs med hänsyn till lokala förhållanden. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till utbildningsplan för röstmottagare 
inför valen 2022. I utbildningsplanen framgår upplägg för utbildningen, plan för 
genomförandet och vilket utbildningsmaterial som ska användas 
. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-09 
Utbildningsplan för röstmottagare inför valen 2022 daterad 2022-05-06 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Utbildningsplan för röstmottagare antas.  
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Valnämndens beslut 

1. Utbildningsplan för röstmottagare antas (bilaga 1, VN § 25/2022-05-18). 
______ 
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VN § 26 DNR VN 6/2022 110 
 
Kompletterande val av röstningslokaler (förtidsröstning) 
 
Sammanfattning 
Förtidsröstningen under valen 2022 pågår från 24 augusti till 11 september. 
Under denna period är kommunen enligt 4 kap 22 § vallagen skyldig 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. Valnämnden valde den 30 mars Biblioteket i Herrljunga, Biblioteket i 
Ljung och kommunhusets reception till förtidsröstningslokaler för valen 2022. 
Den 27 april beslutade valnämnden genom § 19 att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma till valnämndens sammanträde den 18 maj med förslag på ytterligare 
röstningslokaler för förtidsröstning.  
 
Förvaltningen har i samverkan med säkerhetschef och fastighetschef sett över 
lämpliga lokaler i kommunen. Då Biblioteket i Ljung endast hålls öppen på 
måndagar och torsdagar för förtidsröstning föreslår förvaltning att även 
Gäsenegården väljs som förtidsröstningslokal i samband med valen 2022.  
 
Inför årets val har såväl valmyndigheten som Länsstyrelsen i Västra Götaland 
tryckt särskilt på vikten av att tillhandahålla tillgängliga vallokaler. Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunerna att granska sina röstnings- och vallokaler utifrån 
Myndigheten för delaktighets (MDF) checklista för tillgängliga val. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat lokalen utifrån checklistan för 
tillgängliga val. Lokalens fysiska förutsättningar har bedömts utifrån de delar av 
checklistan som berör tillgängligheten utanför lokalen samt tillgängligheten 
avseende att ta sin in i, runt i och ut ur lokalen. Då tillgängligheten för lokalen 
bedömts som god föreslår förvaltningen att valnämnden fattar ett kompletterande 
beslut om att Gäsenegården används i samband med förtidsröstningen under 
valen 2022. 
. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-05-05 
Checklista för tillgängliga val – nya delen av Gäsenegården 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Gäsenegården väljs till röstningslokal under valen 2022 och hålls öppen 
mellan den 24 augusti och den 9 september under följande tider:  
- tisdag, onsdag och fredag 11.00-19.00 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
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Fortsättning VN § 26 

 
Valnämndens beslut 

1. Gäsenegården väljs till röstningslokal under valen 2022 och hålls öppen 
mellan den 24 augusti och den 9 september under följande tider: 
- tisdag, onsdag och fredag 11.00-19.00. 

______ 
 
 

 



2022-05-06 

Besöksadress  Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Torget 1 (Box 201) Fax Internet
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se

Utbildningsplan för röstmottagare inför valen 2022 

1. Allmänt

Två utbildningstillfällen erbjuds, en för de som ska tjänstgöra under förtidsröstningen och en för de 
som ska tjänstgöra under valdagen. Detta görs eftersom det finns olika rutiner och utbildningsmaterial 
från valmyndigheten för förtidsröstningen respektive valdagen.   

Förslag på lokal: Kunskapskällan 

Tid för utbildning av röstmottagning under förtidsröstningen: tisdag 16 augusti kl. 17.00-19.00 
Tid för utbildning av röstmottagning i vallokal: onsdag 17 augusti kl. 17.00-19.00 

För att få arbeta på förtidsröstningen eller valdagen krävs att röstmottagaren deltar på respektive 
utbildningstillfälle. För de röstmottagare som deltar på både förtidsröstning och valdag innebär det att 
man behöver delta vid båda utbildningstillfällena. I de fallen behöver de inte närvara på den del av 
utbildningen som berör säkerhet två gånger.  

Enligt 3 kap. 5 § 2 st vallagen får endast röstmottagare som har fått en utbildning som behövs för 
uppdraget förordnas. I Herrljunga förordnar vi röstmottagare innan utbildningen, men i beslutet finns 
ett villkor att förordnandet förutsätter att röstmottagarna har genomgått den obligatoriska utbildningen. 

2. Plan

Innan utbildningen (maj/juni): 

• Ett utskick görs till förordnade röstmottagare med inbjudan till utbildning i augusti, förslag på
schema under förtidsröstningen/valdagen, handledning för röstmottagare samt länk till digital
utbildning från Valmyndigheten.

• Röstmottagare återkommer med eventuella önskemål gällande ändring av schema.
• PowerPoint-presentationerna från valmyndigheten kompletteras med information om lokala

förutsättningar och förhållanden.

Under utbildningstillfällena (augusti): 

• Presentation av vilka som håller i utbildningen och deras roller i valarbetet.
• Allmän information om vilka röstningslokaler som finns i kommunen, vilka som är

ordförande/vice ordförande i respektive vallokal och relevanta kontaktuppgifter.

Bilaga 1, VN § 25/2022-05-18
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• Genomgång av Powerpoint-presentation från valmyndigheten, inklusive praktiska 
övningsmoment och filmvisning.  

• Säkerhetssamtal/utbildning med säkerhetschef. Genomgång av Powerpoint-presentation om 
bemötande och säkerhet vid röstmottagning. 

Efter utbildningstillfällena (augusti): 

• Röstmottagare skickar in sitt utbildningsintyg efter godkänt kunskapstest från den digitala 
utbildningen. De röstmottagare som närvarat på den fysiska utbildningen och översänt sitt 
godkända utbildningsintyg betraktas som färdigutbildade. 

• Valkansliet skickar ut uppdaterat och fastställt schema för röstmottagare. 

3. Underlag och utbildningsmaterial 

Valmyndigheten ska enligt 3 kap. 1 § vallagen (2005:837) inför varje val ta fram utbildningsmaterial 
för valet som ska tillhandahållas länsstyrelserna och valnämnderna. Det är också obligatoriskt för 
valnämnden att använda det utbildningsmaterial som tillhandahålls av valmyndigheten enligt 2 kap. 5 
§ 2 st vallagen. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller komplettera detta om det behövs 
med hänsyn till lokala förhållanden.  

• Utbildning från valmyndigheten (tillgänglig här) 
o PowerPoint-presentation om röstmottagning i vallokal  

 I anteckningsfältet nedanför respektive bild i presentationen finns manusstöd 
för de flesta bilder. 

o PowerPoint-presentation om röstmottagning i förtidsröstningen 
 I anteckningsfältet nedanför respektive bild i presentationen finns manusstöd 

för de flesta bilder. 
o PowerPoint-presentation om bemötan och säkerhet vid röstmottagning 
o Övningar på praktiska moment, instruktioner finns på Valcentralen 
o Filmer (finns i respektive PowerPoint-presentation) 

• Handledning för röstmottagare vid förtidsröstning (tillgänglig här) 
• Handledning för röstmottagare i vallokal (tillgänglig här) 
• Samtal/utbildning med säkerhetschef 
• Digital utbildning för röstmottagare under förtidsröstningen (tillgänglig här) 

o Inkl. kunskapstest med utbildningsintyg  
• Digital utbildning för röstmottagare i vallokal (tillgänglig här) 

o Inkl. kunskapstest med utbildningsintyg  

 

 

Bilaga 1, VN § 25/2022-05-18

https://valcentralen.val.se/kommun/utbildningavrostmottagare.4.29e9cb2617d171257e63ff1.html
https://valcentralen.val.se/download/18.3ca22da418040eac377ccb/1651051911645/handledning-rostmottagning-fortidsrostning.pdf
https://valcentralen.val.se/download/18.3ca22da418040eac377ca4/1651048504750/handledning-rostmottagning-vallokal.pdf
https://valcentralen.val.se/rostmottagare/utbildningforrostmottagareunderfortidsrostningen.4.75995f7b17f5a986a4e2f41.html
https://valcentralen.val.se/rostmottagare/utbildningforrostmottagareivallokal/valkommen.4.75995f7b17f5a986a4e2b07.html
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Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 info@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

Bra länkar 

• Utbildningsmaterial från valmyndigheten 
• Handledning och manualer från valmyndigheten 
• Kommunens handbok för RKR-valen 2022 från valmyndigheten 
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https://valcentralen.val.se/kommun/utbildningavrostmottagare.4.29e9cb2617d171257e63ff1.html
https://valcentralen.val.se/kommun/handledningarochmanualer.4.75995f7b17f5a986a4e27ba.html
https://valcentralen.val.se/download/18.29e9cb2617d171257e617c0/1640160685219/kommunens-handbok-val-2022.pdf
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