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Sammanträdesdatum 
2022-04-25 

 
  

Valnämnden   
 

 
Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, måndagen den 25 april kl. 16.30-17.40 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Mats Erkers (C), ordf. 
Kent Dahlquist (S), vice ordf. 
Kristina Hollsten (C) 
Sven Påfvels (KD) 
Lars Henriksson (L) 
Håkan Tangen (V) 
Inger Matsson (SD) 
Jonny Wikström (BP) 
 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Helena Lindström Klockaräng (M) 
 
 
 
 
 
 
 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Inga-Maria Didron (V) 
 Andreas Ruuth (SD) 
Johan Fändriks (BP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Lena Ryen-Laxton, sekreterare/valsamordnare 
Lena Rasche, valstabsmedarbetare 
Joel Johansson, administrativ chef, § 15 
 
 

Övriga 
 
 
 

 
 
Justeringens plats och tid 
 

 Kommunhuset, onsdagen den 4 maj kl. 12.00. 
 

 
 

Paragrafer 15-24  
Ordförande 
 
 
 
 

Mats Erkers (C)  

Justerare  
 
Håkan Tangen (V) 

 

   

  
  

    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-05 Datum då anslaget tas ned 2022-05-27 

Förvaringsplats för protokollet Administrativ service 
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Ärendelista 
 

 § 15 Information från förvaltningen om RKL val  
 §16 Vallokaler 
 § 17 Information om valnämndens ekonomi 
 § 18 Arvode för arbete med förtidsröstning och i vallokal 
 § 19 Ersättning till förtidsröstningsställen 
 § 20 Öppettider i förtidsröstnings- och vallokaler 
 § 21 Utläggning av valsedlar 
 § 22 Ordningen av valsedlar i valsedelställ 
 § 23 Rutin för hantering av valsedlar 
 § 24 Röstmottagare i vallokal - vice ordförande Siljansnäs 
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§ 15 Dnr 2022/293 

Information från förvaltningen om RKL-val 2022 

Beskrivning av ärendet 
Lena Ryen-Laxton, valsamordnare, informerar från Polisens 
informationsmöte om valsäkerhet. 
 
Joel Johansson, administrativ chef, informerar om att valstaben samt delar av 
kundtjänst som arbetar med valet och som kommer att ha tillgång till 
valdatasystemet kommer att säkerhetsklassas. 

Beslutsunderlag 
Presentation från Polisens informationsmöte, daterad 2022-04-22. 

Valnämndens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 16 Dnr 2022/275 

Vallokaler 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden ska fatta beslut om vallokaler för de nio olika valdistrikten.  

Sektorns/avdelningens bedömning 

Val av vallokaler 
Förvaltningen har gått igenom utvärderingar av föregående val och har 
besökt alla vallokaler. Förändrade krav avseende avskärmning av 
valsedelställ gör att ett något större behov av rymlighet vid vallokalen kan 
behövas. Av de nio vallokaler som användes 2019 är det tre vallokaler där 
justeringar av plats inom fastigheten behöver göras och en vallokal som 
behöver bytas ut.  
Lyckavägens särskilda boende – justering plats i ny fastighet på området 
2019 genomfördes valet i en lokal i Tibble särskilda boende. Sedan dess har 
ett nybyggt särskilt boende, Lyckavägen, uppförts i anslutning till det gamla.  
Den lokal som användes vid förra valet är under ombyggnation år 2022. 
Istället kan en cafélokal i det nya särskilda boendet användas som vallokal. 
Lokalen har god tillgänglighet och innebär inget extra avstånd för röstande 
då den ligger intill tidigare lokal. Namnet på lokalen har dock ändrats. 
 
Gärde skola – justering plats inom fastigheten, gymnastiksal 
Gärde skola är en fungerande vallokal, men det fanns synpunkter från 
verksamheten rörande att använda klassrum. Efter besök kan konstateras att 
gymnastiksalen är bättre lämpad som vallokal.  
 
Insjöns skolas gymnastikhall – justering plats inom fastigheten, gymnastiksal 
Insjöns skolas lokaler uppfattades som något trånga vid valet EP-valet 2019. 
Gymnastikhallen är bättre lämpad som vallokal vid ett RKL-val med fler 
röstande. 
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Kommunhuset plenisalen – byte av vallokal till Gästishallen 
Kommunhusets plenisal är i sig är en fungerande lokal för val, men entrén 
till kommunhuset kommer att användas för förtidsröstning på valdagen och 
kommer därför att bli trång. Det kan bli svårt att få plats med avskärmade 
valsedelsbord och valskärmar som inte störs av förbipasserande som behöver 
använda trappa eller hiss för att ta sig upp till plenisalen. Som ny vallokal 
föreslås Gästishallen. Gästishallen är tillgänglig, rymlig och har ett bra läge 
nära stora parkeringar. Normalt används lokalen som matsal för gymnasiet 
och Sammilsdalsskolan. Noggrann skyltning behöver dock göras då även 
Gymnasiet används som vallokal för ett annat valdistrikt samt extra städning 
morgonen efter valet. 

Brådskande byte av vallokal 
De vallokaler som valnämnden väljer rapporteras till valmyndigheten och 
kommer att stå tryckta på röstkorten, som skickas ut av valmyndigheten. Om 
det oförutsedda skulle inträffa att en vallokal blir obrukbar, t.ex. på grund av 
brand, behöver valnämnden kunna besluta om en ny vallokal.  
Förvaltningen planerar för alternativa vallokaler. Om en ny vallokal behöver 
beslutas snabbt innan valet kommer det inte finnas tid att sammankalla 
valnämnden. Det bedöms därför som lämpligt att delegera till ordföranden 
och vice ordföranden i valnämnden att besluta om ny vallokal 

Förslag till beslut 
1. Utse vallokaler till valet för riksdag, kommun- samt regionfullmäktige 

2022 i enlighet med följande tabell: 

Distrikt Lokal 

Leksandsnoret Gästishallen 

Edshult-Åkerö-Övermo m.fl. Edshultsgården 

Leksand V Leksands gymnasium 

Leksand Ö Lyckavägens särskilda boende, Tibble 

Tällberg m.fl. Tällbergs skolas matsal och förskola 

Siljansnäs Prästgården i Siljansnäs 

Häradsbygden-Heden-Djura 
m.fl. 

Gärde skola, gymnastikhallen 

Insjön Ö Insjöns skola, gymnastikhallen 

Insjön V-Ål-Kilen Tunsta bystuga 
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2. Delegera till valnämndens ordförande Mats Erkers (C) och vice 
ordförande Kent Dahlqvist (S) att besluta om nya vallokaler i händelse 
av att tidigare beslutad vallokal är obrukbar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-13 

Valnämndens beslut 
1. Utse vallokaler till valet för riksdag, kommun- samt regionfullmäktige 

2022 i enlighet med förvaltningens förslag.  
2. Delegera till valnämndens ordförande Mats Erkers (C) och vice 

ordförande Kent Dahlqvist (S) att besluta om nya vallokaler i händelse 
av att tidigare beslutad vallokal är obrukbar. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till berörda. 
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§ 17 Dnr 2022/294 

Information om valnämndens ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Lena Ryen-Laxton, valsamordnare, informerar om valnämndens budget. 
Den totala budgeten uppgår till 750 tkr. Finansiering görs av staten med 453 
tkr. Övriga medel finns avsatta i kommunens budget. 
 
Den största kostnadsposten kommer att vara personalkostnader. 
Rapportering sker på kommande valnämndsmöte. 

Valnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 18 Dnr 2022/283 

Arvode för arbete med förtidsröstning och i vallokal 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden ska fastställa arvoden för det arbete som utförs av 
röstmottagare vid förtidsröstning och i vallokal, för valdistriktens ordförande 
och vice ordförande samt för kontaktperson för förtidsröstningen på 
valdagen i Djura. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen har utgått från de arvoden som utbetalades vid 2018 års val. 
Arvodena har justerats uppåt med 2 % per år från 2019 för att motsvara 
löneökningar inom kommunal sektor. En ytterligare ökning har gjorts med 
11 kr/timme samt med 15 kr i engångsbelopp för ordförande efter jämförelse 
med andra dalakommuner i liknande storlek.  
De fasta arvodena till vice ordförande och kontaktpersonen för 
röstmottagning i Djura på valdagen (förtidsröstning) kvarstår. Även vice 
ordförande har ett ansvar som går utöver det som andra röstmottagare har. 
Det bedöms därför som rimligt att även ett sådant arvode utbetalas. 
Motsvarande belopp utbetalas även till den som är kontaktperson för 
förtidsröstningen på valdagen i Djura. 
Förvaltningen behöver även utbilda ett antal röstmottagare som endast 
kommer att bli inkallade vid frånvaro. Dessa behöver vara redo även om de 
aldrig inkallas och utgöra en vikariepool. För dessa föreslås ett fast arvode 
(engångsbelopp) som utbetalas för det fall att de inte inkallas. För det fall att 
de inkallas utgår timarvode i enlighet med vad som följer för övriga 
röstmottagare i valdistrikten. 
Valnämnden har en egen budget inom vilken kostnader för 
röstningsmottagningsställen, vallokaler och ekonomisk ersättning till 
valarbetare ska rymmas. Förslaget ryms inom budgetramarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-06. 
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Förslag till beslut 
1. Arvoden för det arbete som utförs ersätts enligt följande 

Uppdrag Arvode 

Ordförande - Fast ordförandearvode 
motsvarande 400 kr 
(engångsbelopp). 

- Timarvode motsvarande 190 
kr. 

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 

Vice ordförande - Fast ordförandearvode 
motsvarande 200 kr 
(engångsbelopp). 

- Timarvode motsvarande 
190 kr. 

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 

Övriga röstmottagare i 
valdistrikten och vid 
förtidsröstning 

- Timarvode motsvarande 
190 kr. 

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 

Kontaktperson röstmottagning i 
Djura 

- Fast arvode motsvarande 
200 kr (engångsbelopp).  

- Timarvode motsvarande 
190 kr. 

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 

Övriga röstmottagare i Djura - Timarvode motsvarande 
190 kr. 

- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 
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Vikariepool röstmottagare - Fast arvode motsvarande 200 
kr (engångsbelopp). 
Arvodet betalas inte ut om 
röstmottagaren tjänstgör. Vid 
tjänstgöring utgår timarvode 
enligt ovan, se övriga 
röstmottagare i valdistrikten 
och vid förtidsröstning.  

 

Valnämndens beslut 
1. Arvoden för det arbete som utförs med förtidsröstning och i vallokal 

ersätts enligt förvaltningens förslag ovan. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 19 Dnr 2022/278 

Ersättning till förtidsröstningsställen 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen är att antalet förtidsröster kan öka valet 2022 i både Sverige och 
Leksand. I Leksand uppskattas antalet förtidsröster till ca 4500.  
 
Förtidsröstningen kommer att genomföras på fem olika platser 
Kommunhuset, Leksands bibliotek, Insjöns bibliotek, Sockenstugan i 
Siljansnäs och Sockenstugan i Djura. 
 
Ersättning kan betalas ut till dessa förtidsröstningsställen. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att valnämnden ska betala ekonomisk ersättning för 
mottagning av röster i röstningslokaler enligt följande princip. 
Leksands bibliotek och Insjöns bibliotek– timarvode enligt valnämndens 
beslut för de personer som extraanställs för arbete med röstmottagning samt 
kompensation för extra lönekostnad för biblioteksmedarbetare kopplade till 
röstmottagning. 
Leksands kommuns kundtjänst – kompensation för extra lönekostnad för 
kundtjänstmedarbetare i samband med arbete på kvällar och helger  
Sockenstugan i Siljansnäs och Siljansnäsresursen – timarvode enligt 
valnämndens beslut för de personer som arbetar med röstmottagning samt 
lokalhyra. 
Djura sockenstuga – timarvode enligt valnämndens beslut för de som arbetar 
med röstmottagning samt lokalhyra.  
Valnämnden får statsbidrag för förtidsröstningen och kommunen har även 
avsatt egna medel inom vilka kostnader för valet ska rymmas. Förslaget 
ryms inom budgetramarna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-13. 
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Valnämndens beslut 
1. Betala ersättning för mottagning av röster i röstningslokaler i enlighet 

med förvaltningens förslag till princip. 
2. Uppdra till valsamordnare Lena Ryen-Laxton att sluta avtal med de 

fem olika förtidsröstningsställena. 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service, för vidarebefordran till övriga 
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§ 20 Dnr 2022/277 

Öppettider i röstningslokaler och vallokaler 

Beskrivning av ärendet 
Lokaler som används för förtidsröstning kallas för röstningslokaler. Lokaler 
för röstning på valdagen kallas för vallokaler. 
Öppettiderna i vallokalerna regleras av vallagen. Vallokalerna ska vid val till 
Riksdags- kommun- och regionval som regel vara öppna från kl. 08.00 till 
20.00 på valdagen.  
 
Kommunen måste också ha en röstningslokal öppen motsvarande tider på 
valdagen.  
 
För att heltidsarbetande ska ha möjlighet att förtidsrösta är det nödvändigt att 
det finns ha öppet utanför kontorstider åtminstone några dagar. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
 
Vallokaler 
Vallokalerna ska på valdagen som regel vara öppna från kl. 08.00 till 20.00. 
Samtliga vallokaler har möjlighet till detta och skäl finns därför inte att 
gå ifrån huvudregeln. 
 
Röstningslokaler för förtidsröstning 
Samtliga röstningslokaler för förtidsröstning är sådana att det även 
förekommer annan verksamhet där. Öppettider har föreslagits så att det hela 
tiden finns en öppen röstningslokal under valperioden någonstans i 
kommunen från 24 augusti till 11 september, således även på lördagar och 
söndagar. Det finns även möjlighet att rösta på kvällstid några dagar. 
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Förslag till beslut 
 

Lokal   Ons. 
24/8 

Tors. 
25/8 

Fre.  
26/8 

Lör. 
27/8 

Sön. 
28/8 

Kundtjänst  
kommunhuset     

  9-15 9-15 9-15    - 11-14 

Leksands  
bibliotek 

  14-17 11-17 11-17 11-14     - 

Insjöns 
bibliotek 

      - 10-12, 
14-
18.30 

    -     -     - 

Siljansnäs 
Sockenstuga 

  13-19     - 13-16     -    - 

 Mån. 
29/8 

Tis. 
30/8 

Ons. 
31/8 

Tors. 
1/9 

Fre. 
2/9 

Lör.  
3/9 

Sön.  
4/9 

Kundtjänst  
kommunhuset     

9-15 9-15 9-15 9-15 9-15   - 11-14 

Leksands 
bibliotek 

14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 11-14   - 

Insjöns 
bibliotek 

   - 10-12, 
14-
18.30 

    - 10-12, 
14-
18.30 

   -     -   - 

Siljansnäs 
Sockenstuga 

13-16    - 13-19    - 13-16     -   - 

 Mån. 
5/9 

Tis.  
6/9 

Ons. 
7/9 

Tors. 
8/9 

Fre. 
9/9 

Lör. 
10/9 

Sön. 
11/9 

Kundtjänst  
kommunhuset     

9-15 9-18.30 9-15 9-18.30 9-15    - 8-20 

Leksands 
bibliotek 

14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 11-14   - 

Insjöns 
bibliotek 

   - 10-12, 
14-
18.30 

   - 10-12, 
14-
18.30 

    -     -   - 

Siljansnäs 
Sockenstuga 

13-16    - 13-19     - 13-16     -     - 

Djura  
Sockenstuga 

    -    -     -     -     -     - 10-15 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till öppettider i röstningslokaler daterad 2022-04-25. 

Valnämndens beslut 
1.Vallokalerna har öppet kl. 8-20 på valdagen den 11/9 2022. 
2.Röstninglokalerna har öppet för förtidsröstning enligt förvaltningens 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till övriga Valmyndigheten och 
berörda. 
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§ 21 Dnr 2022/281 

Utläggning av valsedlar 

Beskrivning av ärendet 
Det finns tre olika sorters valsedlar:  
- partivalsedlar (med information om valtyp och partibeteckning) 
- namnvalsedlar (med information om valtyp, partibeteckning och 
kandidater) 
- blanka valsedlar (med information om valtyp,  väljare kan skriva partinamn 
eller partinamn och namn på den kandidat som hen önskar rösta på.  
Valsedlar ska finnas på alla röstmottagningsställen. Dessa ska läggas ut i 
anslutning till lokalen. Går det inte att ordna en plats i anslutning till lokalen, 
får de läggas ut inne i lokalen. Det är viktigt att alla partiers valsedlar 
behandlas och presenteras på ett likformigt sätt.  
 
Utläggning av valsedlar (Vallagen 8 kap, 2 §, trädde i kraft 2022-02-01) 
Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar 
utlagda. Ett parti som inte anmält till Valmyndigheten att det deltar i något 
val ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. 
Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen och 
Valmyndigheten publicerar kontinuerligt en uppdaterad lista över deltagande 
partier på sin webbplats. 
Vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är 
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. 2022:  
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  
- Centerpartiet  
-Feministiskt Initiativ  
-Kristdemokraterna  
-Liberalerna (tidigare Folkpartiet)  
-Miljöpartiet  
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-Moderaterna  
-Sverigedemokraterna  
- Vänsterpartiet  
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som 
är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där 
röstmottagningsstället ligger, förutsatt att partiet begärt utläggning av 
valsedlar. Valmyndigheten publicerar en lista på Valcentralen som visar 
vilka lokala partiers partivalsedlar som ska vara utlagda i respektive 
kommun.  
Det är valnämnden, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att 
blanka valsedlar och dessa partivalsedlar alltid finns tillgängliga på samtliga 
röstmottagningsställen i kommunen. Bra att tänka på är att inte lägga ut alla 
valsedlar på en gång utan se till att röstmottagarna har valsedlar så att det 
finns möjlighet att fylla på under pågående röstmottagning. 
Leveransen av partivalsedlar för lokala partier som endast kandiderar i 
kommunalvalet (Bygdepartiet i Leksand) sker direkt till kommunernas 
valnämnder från tryckeriet. Har ett regionalt parti (som Sjukvårdspartiet i 
Dalarna) begärt utläggning, kommer samtliga kommuner i regionen att få 
deras partivalsedlar levererade från Tryckeriet.  
Ansvar för utläggning av valsedlar som partierna själva levererar  
De partier som deltar i valen, och har rätt att få sina valsedlar utlagda av 
valnämnden, kan själva komma och lämna sina namnvalsedlar på 
röstmottagningsstället. De partier som deltar i valen men som inte har rätt att 
få sina valsedlar utlagda av valnämnden, kan själva komma och lämna både 
sina namn- eller partivalsedlar på röstmottagningsstället. Oftast är det 
namnvalsedlar som levereras, men det kan också vara partivalsedlar. 
Valnämnden kan också besluta att partierna kan lämna in sina valsedlar till 
en på förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga 
partier inom kommunen att lämna valsedlarna på anvisad plats på 
röstmottagningsstället.  
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 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.  
Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som 
levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska 
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röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och därefter 
ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning. 
Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på 
röstmottagningsstället och röstmottagaren som ansvarar för ordningen och 
påfyllningen av valsedlar under röstmottagningen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Kommunen kan utöver kraven i lagen medverka till utläggning av även 
andra valsedlar som får finnas vid vallokal. I Leksands kommun har 
historiskt partierna själva ansvarat för detta. Det innebär att partierna själva 
levererar sådana valsedlar till röstningsställena. Denna ordning har fungerat 
väl.  
Om kommunen börjar gå utöver skyldigheterna i vallagen kan det vara svårt 
att upprätthålla dessa extra skyldigheter på ett likformigt sätt. Det kan så sent 
som på valdagen komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar för 
partier som deltar i valet.  
 
Förvaltningen förordar den ordning som tillämpats vid föregående val. 

Förslag till beslut 
1. Valnämnden ansvarar för att lägga ut de valsedlar som kommunen enligt 

lag ska lägga ut. Valsedlar som inte enligt lag måste finnas ska utplaceras 
i den utsträckning dessa levereras till vallokalen eller röstningslokalen av 
partierna. Alla partier ansvarar själva för att de valsedlar de ansvarar för 
att distribuera finns och kontrollerar att de inte tar slut.  

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden ansvarar för att lägga ut de valsedlar som kommunen enligt 

lag ska lägga ut. Valsedlar som inte enligt lag måste finnas ska utplaceras 
i den utsträckning dessa levereras till vallokalen eller röstningslokalen av 
partierna. Alla partier ansvarar själva för att de valsedlar de ansvarar för 
att distribuera finns och kontrollerar att de inte tar slut.  

 
 
Beslutet skickas till 
Administrativ service 
Partiernas gruppledare 
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§ 22 Dnr 2022/282 

Ordningen av valsedlar i valsedelställ 

Beskrivning av ärendet 
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla 
valsedlar, både de valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut, och 
de valsedlar som partierna själva kommer med. 
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas (jfr. 8 kap. 2 § 
vallagen), dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i 
vilken ordning partierna ska ligga.  
Det är kommunens valnämnd som ska fatta beslut om hur valsedlarna ska 
placeras. Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner i frågan om i 
vilken ordning valsedlarna ska placeras, men föreslår att valsedlarna placeras 
i bokstavsordning. Det har förekommit i vissa kommuner att vissa valsedlar 
exempelvis lagts på ett bord en bit ifrån övriga valsedlar, vilket i praxis från 
valprövningsnämnden och JO inte bedöms som en likformig presentation.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Den inbördes ordningen i valsedelstället bedöms främst behöva beslutas för 
att upprätthålla en viss ordning och för att underlätta påfyllning. 
Förvaltningen föreslår att bokstavsordning ska gälla som grundprincip för de 
partier som vi vet kommer att ha valsedlar på plats, det vill säga de partier 
som följer av bestämmelserna 8 kap. 2 § vallagen. 
Det finns inget som hindrar att även andra partier, som anmält sitt deltagande 
i valet, levererar valsedlar. Sådana valsedlar får inte placeras utanför 
valsedelstället, utan föreslås placeras i valsedelstället efter det i 
bokstavsordning sist placerade partiet, innan blanka valsedlar. Detta skapar 
en likformig ordning som är lätt att upprätthålla i vallokal och röstningslokal. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-12 

Förslag till beslut 
1. Endast valnämndens valsedelställ får användas. 
2. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning med början uppifrån och 

ner samt i ordningen riksdag, kommun, region för de valsedlar som 
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ska finnas i anslutning till röstmottagningen enligt 8 kap., 2 § 
vallagen, dock med blanka valsedlar placerade sist. 

3. Övriga valsedlar som levereras till vallokal eller röstningslokal 
placeras i bokstavsordning efter det i bokstavsordning sist placerade 
partiet som beskrivs i punkt 2, innan blanka valsedlar. 

Valnämndens beslut 
1. Endast valnämndens valsedelställ får användas. 
2. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning med början uppifrån och 

ner samt i ordningen riksdag, kommun, region för de valsedlar som 
ska finnas i anslutning till röstmottagningen enligt 8 kap., 2 § 
vallagen, dock med blanka valsedlar placerade sist. 

3. Övriga valsedlar som levereras till vallokal eller röstningslokal 
placeras i bokstavsordning efter det i bokstavsordning sist placerade 
partiet som beskrivs i punkt 2, innan blanka valsedlar. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till berörda. 
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§ 23 Dnr 2022/500 

Rutin för hantering av valsedlar 

Beskrivning av ärendet 
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 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. Oftast är det namnvalsedlar som levereras, men det 
kan också vara partivalsedlar. 
Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som 
levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska 
röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och därefter 
ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.  
Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på 
röstmottagningsstället och röstmottagaren som ansvarar för ordningen och 
påfyllningen av valsedlar under röstmottagningen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Vallagen har ändrats och gruppledarna har därför bett om att en rutin skrivs 
för hur hanteringen av valsedlar ska ske. 
 
Följande rutin föreslås: 

Valstaben ansvarar för att varje gruppledare för de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt övriga partier som är anmälda till 
valet och som hör av sig till kommunen får ett informationsblad där det 
framgår vem som är kontaktperson i varje val- och röstningslokal samt 
telefonnummer och öppettider till varje val- och röstningslokal. 

Partiföreträdare lämnar de valsedlar partiet har ansvar för att distribuera till 
röstmottagarna i vallokalen eller röstningslokalen. (Främst namnvalsedlar, 
men partivalsedlar kan också förekomma) 
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Röstmottagarna placerar ut valsedlarna i valsedelställen.  
 
Röstmottagarna kommer att fylla på med valsedlar så länge ett lager finns i 
vallokalen eller röstningslokalen. 
 
Partiföreträdare ansvarar för att kontrollera att de valsedlar partiet ansvarar 
för att distribuera finns i val- eller röstningslokalerna genom att ringa eller 
besöka val-eller röstningslokalerna.  
 
Partiföreträdare ansvarar för att lämna fler valsedlar, av de som partiet 
ansvarar för att distribuera, till röstmottagarna i val-eller röstningslokalerna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-13 

Förslag till beslut 

1. Bifalla förvaltningens förslag till rutin för hantering av valsedlar. 

Valnämndens beslut 
1. Bifalla förvaltningens förslag till rutin för hantering av valsedlar 

Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till berörda 
Gruppledare för partierna 
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§ 24 Dnr 2022/279 

Röstmottagare i vallokal - vice ordförande Siljansnäs 

Beskrivning av ärendet 
Vice ordförande för valdistrikt Siljansnäs ska utses.  

Förslag till beslut 
1. Utse Magnus Klint till vice ordförande i valdistrikt Siljansnäs. 

Valnämndens beslut 
1. Utse Magnus Klint till vice ordförande i valdistrikt Siljansnäs. 

Beslutet skickas till 
Administrativ service 
Magnus Klint 
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§ 15 Dnr 2022/293 


Information från förvaltningen om RKL-val 2022 


Beskrivning av ärendet 
Lena Ryen-Laxton, valsamordnare, informerar från Polisens 
informationsmöte om valsäkerhet. 
 
Joel Johansson, administrativ chef, informerar om att valstaben samt delar av 
kundtjänst som arbetar med valet och som kommer att ha tillgång till 
valdatasystemet kommer att säkerhetsklassas. 


Beslutsunderlag 
Presentation från Polisens informationsmöte, daterad 2022-04-22. 


Valnämndens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 
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§ 16 Dnr 2022/275 


Vallokaler 


Beskrivning av ärendet 
Valnämnden ska fatta beslut om vallokaler för de nio olika valdistrikten.  


Sektorns/avdelningens bedömning 


Val av vallokaler 
Förvaltningen har gått igenom utvärderingar av föregående val och har 
besökt alla vallokaler. Förändrade krav avseende avskärmning av 
valsedelställ gör att ett något större behov av rymlighet vid vallokalen kan 
behövas. Av de nio vallokaler som användes 2019 är det tre vallokaler där 
justeringar av plats inom fastigheten behöver göras och en vallokal som 
behöver bytas ut.  
Lyckavägens särskilda boende – justering plats i ny fastighet på området 
2019 genomfördes valet i en lokal i Tibble särskilda boende. Sedan dess har 
ett nybyggt särskilt boende, Lyckavägen, uppförts i anslutning till det gamla.  
Den lokal som användes vid förra valet är under ombyggnation år 2022. 
Istället kan en cafélokal i det nya särskilda boendet användas som vallokal. 
Lokalen har god tillgänglighet och innebär inget extra avstånd för röstande 
då den ligger intill tidigare lokal. Namnet på lokalen har dock ändrats. 
 
Gärde skola – justering plats inom fastigheten, gymnastiksal 
Gärde skola är en fungerande vallokal, men det fanns synpunkter från 
verksamheten rörande att använda klassrum. Efter besök kan konstateras att 
gymnastiksalen är bättre lämpad som vallokal.  
 
Insjöns skolas gymnastikhall – justering plats inom fastigheten, gymnastiksal 
Insjöns skolas lokaler uppfattades som något trånga vid valet EP-valet 2019. 
Gymnastikhallen är bättre lämpad som vallokal vid ett RKL-val med fler 
röstande. 
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Kommunhuset plenisalen – byte av vallokal till Gästishallen 
Kommunhusets plenisal är i sig är en fungerande lokal för val, men entrén 
till kommunhuset kommer att användas för förtidsröstning på valdagen och 
kommer därför att bli trång. Det kan bli svårt att få plats med avskärmade 
valsedelsbord och valskärmar som inte störs av förbipasserande som behöver 
använda trappa eller hiss för att ta sig upp till plenisalen. Som ny vallokal 
föreslås Gästishallen. Gästishallen är tillgänglig, rymlig och har ett bra läge 
nära stora parkeringar. Normalt används lokalen som matsal för gymnasiet 
och Sammilsdalsskolan. Noggrann skyltning behöver dock göras då även 
Gymnasiet används som vallokal för ett annat valdistrikt samt extra städning 
morgonen efter valet. 


Brådskande byte av vallokal 
De vallokaler som valnämnden väljer rapporteras till valmyndigheten och 
kommer att stå tryckta på röstkorten, som skickas ut av valmyndigheten. Om 
det oförutsedda skulle inträffa att en vallokal blir obrukbar, t.ex. på grund av 
brand, behöver valnämnden kunna besluta om en ny vallokal.  
Förvaltningen planerar för alternativa vallokaler. Om en ny vallokal behöver 
beslutas snabbt innan valet kommer det inte finnas tid att sammankalla 
valnämnden. Det bedöms därför som lämpligt att delegera till ordföranden 
och vice ordföranden i valnämnden att besluta om ny vallokal 


Förslag till beslut 
1. Utse vallokaler till valet för riksdag, kommun- samt regionfullmäktige 


2022 i enlighet med följande tabell: 


Distrikt Lokal 


Leksandsnoret Gästishallen 


Edshult-Åkerö-Övermo m.fl. Edshultsgården 


Leksand V Leksands gymnasium 


Leksand Ö Lyckavägens särskilda boende, Tibble 


Tällberg m.fl. Tällbergs skolas matsal och förskola 


Siljansnäs Prästgården i Siljansnäs 


Häradsbygden-Heden-Djura 
m.fl. 


Gärde skola, gymnastikhallen 


Insjön Ö Insjöns skola, gymnastikhallen 


Insjön V-Ål-Kilen Tunsta bystuga 
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2. Delegera till valnämndens ordförande Mats Erkers (C) och vice 
ordförande Kent Dahlqvist (S) att besluta om nya vallokaler i händelse 
av att tidigare beslutad vallokal är obrukbar. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-13 


Valnämndens beslut 
1. Utse vallokaler till valet för riksdag, kommun- samt regionfullmäktige 


2022 i enlighet med förvaltningens förslag.  
2. Delegera till valnämndens ordförande Mats Erkers (C) och vice 


ordförande Kent Dahlqvist (S) att besluta om nya vallokaler i händelse 
av att tidigare beslutad vallokal är obrukbar. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till berörda. 
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§ 17 Dnr 2022/294 


Information om valnämndens ekonomi 


Beskrivning av ärendet 
Lena Ryen-Laxton, valsamordnare, informerar om valnämndens budget. 
Den totala budgeten uppgår till 750 tkr. Finansiering görs av staten med 453 
tkr. Övriga medel finns avsatta i kommunens budget. 
 
Den största kostnadsposten kommer att vara personalkostnader. 
Rapportering sker på kommande valnämndsmöte. 


Valnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 


7







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 


Sammanträdesdatum 
2022-04-25 


 
  


Valnämnden   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 18 Dnr 2022/283 


Arvode för arbete med förtidsröstning och i vallokal 


Beskrivning av ärendet 
Valnämnden ska fastställa arvoden för det arbete som utförs av 
röstmottagare vid förtidsröstning och i vallokal, för valdistriktens ordförande 
och vice ordförande samt för kontaktperson för förtidsröstningen på 
valdagen i Djura. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen har utgått från de arvoden som utbetalades vid 2018 års val. 
Arvodena har justerats uppåt med 2 % per år från 2019 för att motsvara 
löneökningar inom kommunal sektor. En ytterligare ökning har gjorts med 
11 kr/timme samt med 15 kr i engångsbelopp för ordförande efter jämförelse 
med andra dalakommuner i liknande storlek.  
De fasta arvodena till vice ordförande och kontaktpersonen för 
röstmottagning i Djura på valdagen (förtidsröstning) kvarstår. Även vice 
ordförande har ett ansvar som går utöver det som andra röstmottagare har. 
Det bedöms därför som rimligt att även ett sådant arvode utbetalas. 
Motsvarande belopp utbetalas även till den som är kontaktperson för 
förtidsröstningen på valdagen i Djura. 
Förvaltningen behöver även utbilda ett antal röstmottagare som endast 
kommer att bli inkallade vid frånvaro. Dessa behöver vara redo även om de 
aldrig inkallas och utgöra en vikariepool. För dessa föreslås ett fast arvode 
(engångsbelopp) som utbetalas för det fall att de inte inkallas. För det fall att 
de inkallas utgår timarvode i enlighet med vad som följer för övriga 
röstmottagare i valdistrikten. 
Valnämnden har en egen budget inom vilken kostnader för 
röstningsmottagningsställen, vallokaler och ekonomisk ersättning till 
valarbetare ska rymmas. Förslaget ryms inom budgetramarna.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-06. 
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Förslag till beslut 
1. Arvoden för det arbete som utförs ersätts enligt följande 


Uppdrag Arvode 


Ordförande - Fast ordförandearvode 
motsvarande 400 kr 
(engångsbelopp). 


- Timarvode motsvarande 190 
kr. 


- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 


Vice ordförande - Fast ordförandearvode 
motsvarande 200 kr 
(engångsbelopp). 


- Timarvode motsvarande 
190 kr. 


- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 


Övriga röstmottagare i 
valdistrikten och vid 
förtidsröstning 


- Timarvode motsvarande 
190 kr. 


- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 


Kontaktperson röstmottagning i 
Djura 


- Fast arvode motsvarande 
200 kr (engångsbelopp).  


- Timarvode motsvarande 
190 kr. 


- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 


Övriga röstmottagare i Djura - Timarvode motsvarande 
190 kr. 


- Reseersättning inom 
kommunen i enlighet med 
kommunens reglemente. 
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Vikariepool röstmottagare - Fast arvode motsvarande 200 
kr (engångsbelopp). 
Arvodet betalas inte ut om 
röstmottagaren tjänstgör. Vid 
tjänstgöring utgår timarvode 
enligt ovan, se övriga 
röstmottagare i valdistrikten 
och vid förtidsröstning.  


 


Valnämndens beslut 
1. Arvoden för det arbete som utförs med förtidsröstning och i vallokal 


ersätts enligt förvaltningens förslag ovan. 


Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Löneavdelningen 
Administrativ service 
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§ 19 Dnr 2022/278 


Ersättning till förtidsröstningsställen 


Beskrivning av ärendet 
Prognosen är att antalet förtidsröster kan öka valet 2022 i både Sverige och 
Leksand. I Leksand uppskattas antalet förtidsröster till ca 4500.  
 
Förtidsröstningen kommer att genomföras på fem olika platser 
Kommunhuset, Leksands bibliotek, Insjöns bibliotek, Sockenstugan i 
Siljansnäs och Sockenstugan i Djura. 
 
Ersättning kan betalas ut till dessa förtidsröstningsställen. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att valnämnden ska betala ekonomisk ersättning för 
mottagning av röster i röstningslokaler enligt följande princip. 
Leksands bibliotek och Insjöns bibliotek– timarvode enligt valnämndens 
beslut för de personer som extraanställs för arbete med röstmottagning samt 
kompensation för extra lönekostnad för biblioteksmedarbetare kopplade till 
röstmottagning. 
Leksands kommuns kundtjänst – kompensation för extra lönekostnad för 
kundtjänstmedarbetare i samband med arbete på kvällar och helger  
Sockenstugan i Siljansnäs och Siljansnäsresursen – timarvode enligt 
valnämndens beslut för de personer som arbetar med röstmottagning samt 
lokalhyra. 
Djura sockenstuga – timarvode enligt valnämndens beslut för de som arbetar 
med röstmottagning samt lokalhyra.  
Valnämnden får statsbidrag för förtidsröstningen och kommunen har även 
avsatt egna medel inom vilka kostnader för valet ska rymmas. Förslaget 
ryms inom budgetramarna.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-04-13. 
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Valnämndens beslut 
1. Betala ersättning för mottagning av röster i röstningslokaler i enlighet 


med förvaltningens förslag till princip. 
2. Uppdra till valsamordnare Lena Ryen-Laxton att sluta avtal med de 


fem olika förtidsröstningsställena. 


Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service, för vidarebefordran till övriga 
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§ 20 Dnr 2022/277 


Öppettider i röstningslokaler och vallokaler 


Beskrivning av ärendet 
Lokaler som används för förtidsröstning kallas för röstningslokaler. Lokaler 
för röstning på valdagen kallas för vallokaler. 
Öppettiderna i vallokalerna regleras av vallagen. Vallokalerna ska vid val till 
Riksdags- kommun- och regionval som regel vara öppna från kl. 08.00 till 
20.00 på valdagen.  
 
Kommunen måste också ha en röstningslokal öppen motsvarande tider på 
valdagen.  
 
För att heltidsarbetande ska ha möjlighet att förtidsrösta är det nödvändigt att 
det finns ha öppet utanför kontorstider åtminstone några dagar. 


Sektorns/avdelningens bedömning 
 
Vallokaler 
Vallokalerna ska på valdagen som regel vara öppna från kl. 08.00 till 20.00. 
Samtliga vallokaler har möjlighet till detta och skäl finns därför inte att 
gå ifrån huvudregeln. 
 
Röstningslokaler för förtidsröstning 
Samtliga röstningslokaler för förtidsröstning är sådana att det även 
förekommer annan verksamhet där. Öppettider har föreslagits så att det hela 
tiden finns en öppen röstningslokal under valperioden någonstans i 
kommunen från 24 augusti till 11 september, således även på lördagar och 
söndagar. Det finns även möjlighet att rösta på kvällstid några dagar. 
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Förslag till beslut 
 


Lokal   Ons. 
24/8 


Tors. 
25/8 


Fre.  
26/8 


Lör. 
27/8 


Sön. 
28/8 


Kundtjänst  
kommunhuset     


  9-15 9-15 9-15    - 11-14 


Leksands  
bibliotek 


  14-17 11-17 11-17 11-14     - 


Insjöns 
bibliotek 


      - 10-12, 
14-
18.30 


    -     -     - 


Siljansnäs 
Sockenstuga 


  13-19     - 13-16     -    - 


 Mån. 
29/8 


Tis. 
30/8 


Ons. 
31/8 


Tors. 
1/9 


Fre. 
2/9 


Lör.  
3/9 


Sön.  
4/9 


Kundtjänst  
kommunhuset     


9-15 9-15 9-15 9-15 9-15   - 11-14 


Leksands 
bibliotek 


14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 11-14   - 


Insjöns 
bibliotek 


   - 10-12, 
14-
18.30 


    - 10-12, 
14-
18.30 


   -     -   - 


Siljansnäs 
Sockenstuga 


13-16    - 13-19    - 13-16     -   - 


 Mån. 
5/9 


Tis.  
6/9 


Ons. 
7/9 


Tors. 
8/9 


Fre. 
9/9 


Lör. 
10/9 


Sön. 
11/9 


Kundtjänst  
kommunhuset     


9-15 9-18.30 9-15 9-18.30 9-15    - 8-20 


Leksands 
bibliotek 


14-17 14-17 14-17 14-17 14-17 11-14   - 


Insjöns 
bibliotek 


   - 10-12, 
14-
18.30 


   - 10-12, 
14-
18.30 


    -     -   - 


Siljansnäs 
Sockenstuga 


13-16    - 13-19     - 13-16     -     - 


Djura  
Sockenstuga 


    -    -     -     -     -     - 10-15 


 


Beslutsunderlag 
Förslag till öppettider i röstningslokaler daterad 2022-04-25. 


Valnämndens beslut 
1.Vallokalerna har öppet kl. 8-20 på valdagen den 11/9 2022. 
2.Röstninglokalerna har öppet för förtidsröstning enligt förvaltningens 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till övriga Valmyndigheten och 
berörda. 
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§ 21 Dnr 2022/281 


Utläggning av valsedlar 


Beskrivning av ärendet 
Det finns tre olika sorters valsedlar:  
- partivalsedlar (med information om valtyp och partibeteckning) 
- namnvalsedlar (med information om valtyp, partibeteckning och 
kandidater) 
- blanka valsedlar (med information om valtyp,  väljare kan skriva partinamn 
eller partinamn och namn på den kandidat som hen önskar rösta på.  
Valsedlar ska finnas på alla röstmottagningsställen. Dessa ska läggas ut i 
anslutning till lokalen. Går det inte att ordna en plats i anslutning till lokalen, 
får de läggas ut inne i lokalen. Det är viktigt att alla partiers valsedlar 
behandlas och presenteras på ett likformigt sätt.  
 
Utläggning av valsedlar (Vallagen 8 kap, 2 §, trädde i kraft 2022-02-01) 
Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar 
utlagda. Ett parti som inte anmält till Valmyndigheten att det deltar i något 
val ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. 
Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen och 
Valmyndigheten publicerar kontinuerligt en uppdaterad lista över deltagande 
partier på sin webbplats. 
Vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är 
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. 2022:  
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  
- Centerpartiet  
-Feministiskt Initiativ  
-Kristdemokraterna  
-Liberalerna (tidigare Folkpartiet)  
-Miljöpartiet  
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-Moderaterna  
-Sverigedemokraterna  
- Vänsterpartiet  
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som 
är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där 
röstmottagningsstället ligger, förutsatt att partiet begärt utläggning av 
valsedlar. Valmyndigheten publicerar en lista på Valcentralen som visar 
vilka lokala partiers partivalsedlar som ska vara utlagda i respektive 
kommun.  
Det är valnämnden, och i praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att 
blanka valsedlar och dessa partivalsedlar alltid finns tillgängliga på samtliga 
röstmottagningsställen i kommunen. Bra att tänka på är att inte lägga ut alla 
valsedlar på en gång utan se till att röstmottagarna har valsedlar så att det 
finns möjlighet att fylla på under pågående röstmottagning. 
Leveransen av partivalsedlar för lokala partier som endast kandiderar i 
kommunalvalet (Bygdepartiet i Leksand) sker direkt till kommunernas 
valnämnder från tryckeriet. Har ett regionalt parti (som Sjukvårdspartiet i 
Dalarna) begärt utläggning, kommer samtliga kommuner i regionen att få 
deras partivalsedlar levererade från Tryckeriet.  
Ansvar för utläggning av valsedlar som partierna själva levererar  
De partier som deltar i valen, och har rätt att få sina valsedlar utlagda av 
valnämnden, kan själva komma och lämna sina namnvalsedlar på 
röstmottagningsstället. De partier som deltar i valen men som inte har rätt att 
få sina valsedlar utlagda av valnämnden, kan själva komma och lämna både 
sina namn- eller partivalsedlar på röstmottagningsstället. Oftast är det 
namnvalsedlar som levereras, men det kan också vara partivalsedlar. 
Valnämnden kan också besluta att partierna kan lämna in sina valsedlar till 
en på förhand anvisad plats. Valnämnden behöver då informera samtliga 
partier inom kommunen att lämna valsedlarna på anvisad plats på 
röstmottagningsstället.  
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 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.  
Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som 
levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska 
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röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och därefter 
ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning. 
Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på 
röstmottagningsstället och röstmottagaren som ansvarar för ordningen och 
påfyllningen av valsedlar under röstmottagningen.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Kommunen kan utöver kraven i lagen medverka till utläggning av även 
andra valsedlar som får finnas vid vallokal. I Leksands kommun har 
historiskt partierna själva ansvarat för detta. Det innebär att partierna själva 
levererar sådana valsedlar till röstningsställena. Denna ordning har fungerat 
väl.  
Om kommunen börjar gå utöver skyldigheterna i vallagen kan det vara svårt 
att upprätthålla dessa extra skyldigheter på ett likformigt sätt. Det kan så sent 
som på valdagen komma krav på att kommunen ska lägga ut valsedlar för 
partier som deltar i valet.  
 
Förvaltningen förordar den ordning som tillämpats vid föregående val. 


Förslag till beslut 
1. Valnämnden ansvarar för att lägga ut de valsedlar som kommunen enligt 


lag ska lägga ut. Valsedlar som inte enligt lag måste finnas ska utplaceras 
i den utsträckning dessa levereras till vallokalen eller röstningslokalen av 
partierna. Alla partier ansvarar själva för att de valsedlar de ansvarar för 
att distribuera finns och kontrollerar att de inte tar slut.  


Valnämndens beslut 
1. Valnämnden ansvarar för att lägga ut de valsedlar som kommunen enligt 


lag ska lägga ut. Valsedlar som inte enligt lag måste finnas ska utplaceras 
i den utsträckning dessa levereras till vallokalen eller röstningslokalen av 
partierna. Alla partier ansvarar själva för att de valsedlar de ansvarar för 
att distribuera finns och kontrollerar att de inte tar slut.  


 
 
Beslutet skickas till 
Administrativ service 
Partiernas gruppledare 
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§ 22 Dnr 2022/282 


Ordningen av valsedlar i valsedelställ 


Beskrivning av ärendet 
Det är röstmottagarnas uppgift att se till att det är ordning bland alla 
valsedlar, både de valsedlar som röstmottagarna är skyldiga att lägga ut, och 
de valsedlar som partierna själva kommer med. 
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas (jfr. 8 kap. 2 § 
vallagen), dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i 
vilken ordning partierna ska ligga.  
Det är kommunens valnämnd som ska fatta beslut om hur valsedlarna ska 
placeras. Valmyndigheten kan inte ge bindande instruktioner i frågan om i 
vilken ordning valsedlarna ska placeras, men föreslår att valsedlarna placeras 
i bokstavsordning. Det har förekommit i vissa kommuner att vissa valsedlar 
exempelvis lagts på ett bord en bit ifrån övriga valsedlar, vilket i praxis från 
valprövningsnämnden och JO inte bedöms som en likformig presentation.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Den inbördes ordningen i valsedelstället bedöms främst behöva beslutas för 
att upprätthålla en viss ordning och för att underlätta påfyllning. 
Förvaltningen föreslår att bokstavsordning ska gälla som grundprincip för de 
partier som vi vet kommer att ha valsedlar på plats, det vill säga de partier 
som följer av bestämmelserna 8 kap. 2 § vallagen. 
Det finns inget som hindrar att även andra partier, som anmält sitt deltagande 
i valet, levererar valsedlar. Sådana valsedlar får inte placeras utanför 
valsedelstället, utan föreslås placeras i valsedelstället efter det i 
bokstavsordning sist placerade partiet, innan blanka valsedlar. Detta skapar 
en likformig ordning som är lätt att upprätthålla i vallokal och röstningslokal. 


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-12 


Förslag till beslut 
1. Endast valnämndens valsedelställ får användas. 
2. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning med början uppifrån och 


ner samt i ordningen riksdag, kommun, region för de valsedlar som 
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ska finnas i anslutning till röstmottagningen enligt 8 kap., 2 § 
vallagen, dock med blanka valsedlar placerade sist. 


3. Övriga valsedlar som levereras till vallokal eller röstningslokal 
placeras i bokstavsordning efter det i bokstavsordning sist placerade 
partiet som beskrivs i punkt 2, innan blanka valsedlar. 


Valnämndens beslut 
1. Endast valnämndens valsedelställ får användas. 
2. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning med början uppifrån och 


ner samt i ordningen riksdag, kommun, region för de valsedlar som 
ska finnas i anslutning till röstmottagningen enligt 8 kap., 2 § 
vallagen, dock med blanka valsedlar placerade sist. 


3. Övriga valsedlar som levereras till vallokal eller röstningslokal 
placeras i bokstavsordning efter det i bokstavsordning sist placerade 
partiet som beskrivs i punkt 2, innan blanka valsedlar. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till berörda. 
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§ 23 Dnr 2022/500 


Rutin för hantering av valsedlar 


Beskrivning av ärendet 
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 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. Oftast är det namnvalsedlar som levereras, men det 
kan också vara partivalsedlar. 
Valnämnden, i förlängningen röstmottagarna, ska kontrollera att partiet som 
levererar valsedlar har anmält deltagande i valet. När kontrollen är gjord ska 
röstmottagarna ta emot valsedlarna, placera dem i valsedelstället och därefter 
ansvara för ordningen bland alla valsedlar under pågående röstmottagning.  
Det är partiet som ansvarar för att det finns tillräckligt med valsedlar på 
röstmottagningsstället och röstmottagaren som ansvarar för ordningen och 
påfyllningen av valsedlar under röstmottagningen.  


Sektorns/avdelningens bedömning 
Vallagen har ändrats och gruppledarna har därför bett om att en rutin skrivs 
för hur hanteringen av valsedlar ska ske. 
 
Följande rutin föreslås: 


Valstaben ansvarar för att varje gruppledare för de partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt övriga partier som är anmälda till 
valet och som hör av sig till kommunen får ett informationsblad där det 
framgår vem som är kontaktperson i varje val- och röstningslokal samt 
telefonnummer och öppettider till varje val- och röstningslokal. 


Partiföreträdare lämnar de valsedlar partiet har ansvar för att distribuera till 
röstmottagarna i vallokalen eller röstningslokalen. (Främst namnvalsedlar, 
men partivalsedlar kan också förekomma) 
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Röstmottagarna placerar ut valsedlarna i valsedelställen.  
 
Röstmottagarna kommer att fylla på med valsedlar så länge ett lager finns i 
vallokalen eller röstningslokalen. 
 
Partiföreträdare ansvarar för att kontrollera att de valsedlar partiet ansvarar 
för att distribuera finns i val- eller röstningslokalerna genom att ringa eller 
besöka val-eller röstningslokalerna.  
 
Partiföreträdare ansvarar för att lämna fler valsedlar, av de som partiet 
ansvarar för att distribuera, till röstmottagarna i val-eller röstningslokalerna.  


Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-13 


Förslag till beslut 


1. Bifalla förvaltningens förslag till rutin för hantering av valsedlar. 


Valnämndens beslut 
1. Bifalla förvaltningens förslag till rutin för hantering av valsedlar 


Beslutet skickas till 
Administrativ service för vidarebefordran till berörda 
Gruppledare för partierna 
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§ 24 Dnr 2022/279 


Röstmottagare i vallokal - vice ordförande Siljansnäs 


Beskrivning av ärendet 
Vice ordförande för valdistrikt Siljansnäs ska utses.  


Förslag till beslut 
1. Utse Magnus Klint till vice ordförande i valdistrikt Siljansnäs. 


Valnämndens beslut 
1. Utse Magnus Klint till vice ordförande i valdistrikt Siljansnäs. 


Beslutet skickas till 
Administrativ service 
Magnus Klint 
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