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Ärendelista 
 

 § 36 Utvärdering val 2022 
 § 37 Valnämndens ekonomi 
 § 38 Anmälan ordförandebeslut - Röstmottagare i vallokal - ny vice ordf. Insjön-östra 
 § 39 Anmälan ordförandebeslut- Riktlinje röstmottagare med förtroendeuppdrag 
 § 40 Anmälan  ordförandebeslut: Riktlinjer propaganda 
 § 41 Anmälan delegationsbeslut - Rättelser röstlängd 
 § 42 Anmälan delegationsbeslut - Förordnade röstmottagare med ansvar för 

förtidsröstning 
 § 43 Anmälan delegationsbeslut - Förordnade röstmottagare vallokal 
 § 44 Anmälan ordförandebeslut - Röstmottagare i vallokal - ny ordförande och vice 

Edshult 
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§ 36 Dnr 2022/296 

Utvärdering val 2022 

Beskrivning av ärendet 
En utvärdering av genomförandet av valet 2022 har gjorts i forma av 
enkäter till röstmottagare, valstab, insamling av statistik samt en muntlig 
återkoppling på valnämndens möte. En sammanställning av enkäterna 
samt statistik har sammanställts av administrativ chef, Joel Johansson.  
 
Synpunkter och förslag som kom upp på valnämndens möte var: 
-     Allmänt bra 
- Onsdagsräkning bra och intressant 
- Det blev köer i flera vallokaler.  Flödet av väljare genom lokalen 

hanterades på olika sätt. Kan vi ha en gemensam riktlinje till nästa 
gång hur köer ska hanteras och flödet optimeras? 

- Förslag på att ha lika många valsedelställ som valskärmar. Är det 
möjligt att ha dem vid samma station?  

- Det var tufft för partirepresentanterna att hinna köra ut alla valsedlar 
till de olika röstmottagningsställena. 

- Lokaler som upplevdes som trånga var Lycka särskilda boende, 
biblioteket och kommunhusets kundtjänst. 

- Är det möjligt att ha en central separat lokal för förtidsröstning då de 
verkar öka? 

Valdeltagandet var det näst högsta i Dalarna. Förtidsröstningen ökade med 
cirka 10 % jämfört med 2018.  

Beslutsunderlag 
Presentation enkätundersökning röstmottagare, daterad 2022-10-03. 
Presentation, Statistik och utvärdering, daterad 2022-10-10. 

Valnämndens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 37 Dnr 2022/294 

Valnämndens ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Valsamordnare Lena Ryen-Laxton presenterar ekonomiskt nuläge. 
Enligt prognos kommer valnämnden att göra ett underskott på cirka 50.000 
kronor när alla kostnader är betalda. Totalkostnad kommer att vara drygt 
800.000 kronor. 
 
Den post som inte planerats i början av valperioden var att två 
gymnastikhallsgolv behövde täckas för att lokalerna skulle kunna användas. 
Fler valförrättare anlitades också detta valår för att minska köer och för att 
kunna hantera det nya kravet på ordning kring valsedelsställen.  
  
Den största kostnadsposten är löner och arvoden, över 600.000 kr.  
Löner för kundtjänst och tjänstepersoner utöver valsamordnare är inte 
kostnadsförda inom valverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomisk redovisning för valnämnden per 2022-10-03. 

Valnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 38 Dnr 2022/279 

Anmälan ordförandebeslut - Röstmottagare i vallokal - 
ny vice ordf. Insjön-östra 

Beskrivning av ärendet 
Ny vice ordförande behöver utses i val distrikt Insjön Östra istället för Pia 
Sellström. Som ny ordförande föreslås Carina Hedvall Bergman. 
Carina Hedvall Bergman behöver även fullmakt för att 
Kunna hämta ut/ta emot/hantera förtidsröster i samband med valet 2022. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-09-01. 

Valnämndens beslut 
1. Godkänna ordförandebeslut om att: 
 Utse Carina Hedvall Bergman till vice ordförande i valdistrikt Insjön östra. 
 Carina Hedvall Bergman, ges fullmakt att hämta ut/ta emot/hantera  
 förtidsröster i samband med valet 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 39 Dnr 2022/279 

Anmälan ordförandebeslut- Riktlinje röstmottagare 
med förtroendeuppdrag 

Beskrivning av ärendet 
En fråga har uppkommit om en kommunrevisor kan arbeta som 
röstmottagare. 
 
Ett medlemskap i ett parti, så länge personen inte kandiderar för partiet i 
valet, utgör inget hinder för att förordnas som röstmottagare. Det utgör inte 
heller något hinder att en person innehar vissa typer av förtroendeuppdrag, 
t.ex. kommunrevisor. Valnämnden kan besluta om detta.  
 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-09-01. 

Valnämndens beslut 
1.Godkänna ordförandebeslut om att: 
En kommunrevisor kan arbeta som röstmottagare så länge valmyndighetens 
krav på röstmottagare är uppfyllda.  

Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 

7Valnämndens protokoll 22-10-10
(Signerat, SHA-256 4531F6B7E6DC5C320292D6BC9F453374C0791FE0A307B1CF5207C4409E214A0C)

Sida 7 av 13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-10-10 

 
  

Valnämnden   
 

 
 Utdrag bestyrks 
  

 

§ 40 Dnr 2022/293 

Anmälan  ordförandebeslut: riktlinjer propaganda 

Beskrivning av ärendet 
Propaganda får inte förekomma inne i eller i anslutning till en vallokal eller 
röstmottagningsställe. Valnämnden har att besluta om riktlinjer för vad som 
gäller i anslutning till dessa lokaler.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-09-01. 

Valnämndens beslut 
1. Godkänna ordförandebeslut om att: 
Propaganda vid entré till vallokal och röstmottagningsställe eller i dess 
direkta närhet som upplevs som påverkande, påträngande, hindrande 
eller hotfull får inte förekomma. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 41 Dnr 2022/288 

Anmälan delegationsbeslut - Rättelser röstlängd 

Beskrivning av ärendet 
Valmyndigheten har beslutat om att tre personer ska läggas till i Leksands 
kommuns röstlängder. Ordförande Mats Erkers (C) har genomfört denna 
rättelse i enlighet med valnämndens delegationsbeslut. 
 

Beslutsunderlag 
Utdrag ur valnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-21, § 9. 
Beslut från Valmyndigheten, daterat 2022-09-01. 
Delegationsbeslut daterat 2022-10-03. 

Valnämndens beslut 
1. Godkänna delegationsbeslut om rättelse av röstlängd. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 42 Dnr 2022/280 

Anmälan delegationsbeslut - Förordnade röstmottagare 
med ansvar för förtidsröstning 

Beskrivning av ärendet 
Röstmottagare med ansvar för förtidsröstning har förordnats av administrativ 
chef, Joel Johansson, i enlighet med valnämndens delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur valnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-03-21, § 4 
Delegationsbeslut, daterat 2022-10-03. 

Valnämndens beslut 
1. Godkänna delegationsbeslutet om förordnade röstmottagare med ansvar 

för förtidsröstning. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson. 
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§ 43 Dnr 2022/279 

Anmälan delegationsbeslut - Förordnade röstmottagare 
vallokal 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef, Joel Johansson, har förordnat röstmottagare i vallokal 
enligt valnämndens delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag 
Utdrag ur valnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-21, § 2. 
Delegationsbeslut, daterat 2022-09-09. 

Valnämndens beslut 
1. Godkänna delegationsbeslut gällande förordnade röstmottagare i 

vallokal. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson. 
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§ 44 Dnr 2022/279 

Anmälan ordförandebeslut - Röstmottagare i vallokal - 
ny ordförande och vice Edshult, Åkerö m fl. 

Beskrivning av ärendet 
Ny ordförande och vice ordförande behöver utses i valdistrikt i Edshult, 
Åkerö, Övermo m fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022.  
 
Valnämndens ordförande Mats Erkers fattar ett ordförandebeslut om att:  
 
1. Utse Ingela Koroll till ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, Övermo 

m.fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
2. Utse Magnus Hedgården till vice ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, 

Övermo m.fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
3. Magnus Hedgården, ges fullmakt att hämta ut/ta emot/hantera 

förtidsröster i samband med valet 2022. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat 2022-09-11. 

Valnämndens beslut 
1.Godkänna ordförandebeslut om att: 
Utse Ingela Koroll till ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, Övermo m.fl. 
från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
Utse Magnus Hedgården till vice ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, 
Övermo m.fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
Magnus Hedgården, ges fullmakt att hämta ut/ta emot/hantera förtidsröster i 
samband med valet 2022. 

Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 36 Dnr 2022/296 


Utvärdering val 2022 


Beskrivning av ärendet 
En utvärdering av genomförandet av valet 2022 har gjorts i forma av 
enkäter till röstmottagare, valstab, insamling av statistik samt en muntlig 
återkoppling på valnämndens möte. En sammanställning av enkäterna 
samt statistik har sammanställts av administrativ chef, Joel Johansson.  
 
Synpunkter och förslag som kom upp på valnämndens möte var: 
-     Allmänt bra 
- Onsdagsräkning bra och intressant 
- Det blev köer i flera vallokaler.  Flödet av väljare genom lokalen 


hanterades på olika sätt. Kan vi ha en gemensam riktlinje till nästa 
gång hur köer ska hanteras och flödet optimeras? 


- Förslag på att ha lika många valsedelställ som valskärmar. Är det 
möjligt att ha dem vid samma station?  


- Det var tufft för partirepresentanterna att hinna köra ut alla valsedlar 
till de olika röstmottagningsställena. 


- Lokaler som upplevdes som trånga var Lycka särskilda boende, 
biblioteket och kommunhusets kundtjänst. 


- Är det möjligt att ha en central separat lokal för förtidsröstning då de 
verkar öka? 


Valdeltagandet var det näst högsta i Dalarna. Förtidsröstningen ökade med 
cirka 10 % jämfört med 2018.  


Beslutsunderlag 
Presentation enkätundersökning röstmottagare, daterad 2022-10-03. 
Presentation, Statistik och utvärdering, daterad 2022-10-10. 


Valnämndens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 37 Dnr 2022/294 


Valnämndens ekonomi 


Beskrivning av ärendet 
Valsamordnare Lena Ryen-Laxton presenterar ekonomiskt nuläge. 
Enligt prognos kommer valnämnden att göra ett underskott på cirka 50.000 
kronor när alla kostnader är betalda. Totalkostnad kommer att vara drygt 
800.000 kronor. 
 
Den post som inte planerats i början av valperioden var att två 
gymnastikhallsgolv behövde täckas för att lokalerna skulle kunna användas. 
Fler valförrättare anlitades också detta valår för att minska köer och för att 
kunna hantera det nya kravet på ordning kring valsedelsställen.  
  
Den största kostnadsposten är löner och arvoden, över 600.000 kr.  
Löner för kundtjänst och tjänstepersoner utöver valsamordnare är inte 
kostnadsförda inom valverksamheten. 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur ekonomisk redovisning för valnämnden per 2022-10-03. 


Valnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 


Beslutet skickas till 
Ekonomichef, Ann-Charlotte Zackrisson 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 38 Dnr 2022/279 


Anmälan ordförandebeslut - Röstmottagare i vallokal - 
ny vice ordf. Insjön-östra 


Beskrivning av ärendet 
Ny vice ordförande behöver utses i val distrikt Insjön Östra istället för Pia 
Sellström. Som ny ordförande föreslås Carina Hedvall Bergman. 
Carina Hedvall Bergman behöver även fullmakt för att 
Kunna hämta ut/ta emot/hantera förtidsröster i samband med valet 2022. 


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-09-01. 


Valnämndens beslut 
1. Godkänna ordförandebeslut om att: 
 Utse Carina Hedvall Bergman till vice ordförande i valdistrikt Insjön östra. 
 Carina Hedvall Bergman, ges fullmakt att hämta ut/ta emot/hantera  
 förtidsröster i samband med valet 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 39 Dnr 2022/279 


Anmälan ordförandebeslut- Riktlinje röstmottagare 
med förtroendeuppdrag 


Beskrivning av ärendet 
En fråga har uppkommit om en kommunrevisor kan arbeta som 
röstmottagare. 
 
Ett medlemskap i ett parti, så länge personen inte kandiderar för partiet i 
valet, utgör inget hinder för att förordnas som röstmottagare. Det utgör inte 
heller något hinder att en person innehar vissa typer av förtroendeuppdrag, 
t.ex. kommunrevisor. Valnämnden kan besluta om detta.  
 


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-09-01. 


Valnämndens beslut 
1.Godkänna ordförandebeslut om att: 
En kommunrevisor kan arbeta som röstmottagare så länge valmyndighetens 
krav på röstmottagare är uppfyllda.  


Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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Valnämnden   
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§ 40 Dnr 2022/293 


Anmälan  ordförandebeslut: riktlinjer propaganda 


Beskrivning av ärendet 
Propaganda får inte förekomma inne i eller i anslutning till en vallokal eller 
röstmottagningsställe. Valnämnden har att besluta om riktlinjer för vad som 
gäller i anslutning till dessa lokaler.  


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut daterat 2022-09-01. 


Valnämndens beslut 
1. Godkänna ordförandebeslut om att: 
Propaganda vid entré till vallokal och röstmottagningsställe eller i dess 
direkta närhet som upplevs som påverkande, påträngande, hindrande 
eller hotfull får inte förekomma. 


Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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Valnämnden   
 


 
 Utdrag bestyrks 
  


 


§ 41 Dnr 2022/288 


Anmälan delegationsbeslut - Rättelser röstlängd 


Beskrivning av ärendet 
Valmyndigheten har beslutat om att tre personer ska läggas till i Leksands 
kommuns röstlängder. Ordförande Mats Erkers (C) har genomfört denna 
rättelse i enlighet med valnämndens delegationsbeslut. 
 


Beslutsunderlag 
Utdrag ur valnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-21, § 9. 
Beslut från Valmyndigheten, daterat 2022-09-01. 
Delegationsbeslut daterat 2022-10-03. 


Valnämndens beslut 
1. Godkänna delegationsbeslut om rättelse av röstlängd. 


Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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§ 42 Dnr 2022/280 


Anmälan delegationsbeslut - Förordnade röstmottagare 
med ansvar för förtidsröstning 


Beskrivning av ärendet 
Röstmottagare med ansvar för förtidsröstning har förordnats av administrativ 
chef, Joel Johansson, i enlighet med valnämndens delegationsbeslut.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur valnämndens sammanträdesprotokoll, daterat 2022-03-21, § 4 
Delegationsbeslut, daterat 2022-10-03. 


Valnämndens beslut 
1. Godkänna delegationsbeslutet om förordnade röstmottagare med ansvar 


för förtidsröstning. 


Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson. 
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§ 43 Dnr 2022/279 


Anmälan delegationsbeslut - Förordnade röstmottagare 
vallokal 


Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef, Joel Johansson, har förordnat röstmottagare i vallokal 
enligt valnämndens delegationsbeslut.  


Beslutsunderlag 
Utdrag ur valnämndens sammanträdesprotokoll 2022-03-21, § 2. 
Delegationsbeslut, daterat 2022-09-09. 


Valnämndens beslut 
1. Godkänna delegationsbeslut gällande förordnade röstmottagare i 


vallokal. 


Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson. 
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§ 44 Dnr 2022/279 


Anmälan ordförandebeslut - Röstmottagare i vallokal - 
ny ordförande och vice Edshult, Åkerö m fl. 


Beskrivning av ärendet 
Ny ordförande och vice ordförande behöver utses i valdistrikt i Edshult, 
Åkerö, Övermo m fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022.  
 
Valnämndens ordförande Mats Erkers fattar ett ordförandebeslut om att:  
 
1. Utse Ingela Koroll till ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, Övermo 


m.fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
2. Utse Magnus Hedgården till vice ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, 


Övermo m.fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
3. Magnus Hedgården, ges fullmakt att hämta ut/ta emot/hantera 


förtidsröster i samband med valet 2022. 


Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat 2022-09-11. 


Valnämndens beslut 
1.Godkänna ordförandebeslut om att: 
Utse Ingela Koroll till ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, Övermo m.fl. 
från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
Utse Magnus Hedgården till vice ordförande i valdistrikt Edshult, Åkerö, 
Övermo m.fl. från och med klockan 20.00 den 11:e september 2022. 
Magnus Hedgården, ges fullmakt att hämta ut/ta emot/hantera förtidsröster i 
samband med valet 2022. 


Beslutet skickas till 
Administrativ chef, Joel Johansson 
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