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VN § 16    
 
Förvaltningen informerar 

 
Sammanfattning 
Valsamordnare informerar nämnden om följande:  

• Biblioteket i Ljung är vald till förtidsröstningslokal och har förändrade 
öppettider sedan det senaste valet. Nu är det öppet färre dagar (måndag 
och torsdag) men fler timmar (kl. 10.00-13.00 och kl. 16.00-19.00).  

• Hittills har 32 intresseanmälningar för röstmottagare inkommit.  
• Ett möte har hållits med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska 

(MAS) för att planera kring genomförandet av valen och möjliga åtgärder 
ifall smittspridningen av covid-19 ökar inför valet. 

• Förberedelser inför utbildning av röstmottagare pågår och en 
utbildningsplan håller på att tas fram.  

• Då PostNords företagscenter i Herrljunga stängt pågår planering för hur 
hämtning och lämning av förtidsröster kan genomföras, då närmsta 
terminal numera är i Falköping. PostNord kan lösa transporten av 
förtidsröster till Herrljunga mot en kostnad. 

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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VN § 17 DNR VN 10/2022 110   
 
Ordning i valsedelstället 

 
Sammanfattning 
Varje kommuns valnämnd ansvarar för att besluta om ordningen bland 
valsedlarna i valsedelställen. Utgångspunkten är att det både ska vara lätt för 
väljaren att hitta valsedlarna och även lätt för röstmottagarna att hålla ordning 
bland valsedlarna. Det är röstmottagarna på respektive röstmottagningsställe som 
ansvarar för att beslutad ordning följs. 
 
Valmyndigheten har ingen föreskriftsrätt i frågan men har författat ett 
ställningstagande angående valsedlarnas ordning i valsedelställen (2022-02-18). 
För att säkerställa förtroendet för valsystemet understryker både Valmyndigheten 
och JO att valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt. Valmyndighetens 
bedömning att alla partier som deltar i valen ska få sina namnvalsedlar ställda i 
valsedelstället i bokstavsordning utifrån fullständig partibeteckning.  
 
Valsedlarna har även vid tidigare val i Herrljunga kommun ordnats i alfabetisk 
ordning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-11 
Ställningstagande från Valmyndigheten om valsedlarnas ordning i valsedelställen 
daterad 2022-02-18 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Valsedlarna i valsedelstället ordnas efter alfabetisk ordning i samband 
med valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022. 

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

1. Valsedlarna i valsedelstället ordnas efter alfabetisk ordning i samband 
med valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022. 

______ 
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VN § 18 DNR VN 9/2022 110 
 
Principer och regler vid val av röstmottagare 
 
Sammanfattning 
I vallagen finns inga regler för vem som kan vara röstmottagare utöver kravet på 
att röstmottagare ska ha genomgått sådan utbildning som behövs för uppdraget. 
Valmyndigheten uppmuntrar dock valnämnderna att fatta beslut om vilka 
principer och regler som ska gälla vid rekryteringen av röstmottagare. Baserat på 
valmyndighetens ställningstaganden samt erfarenhet från tidigare val har 
förvaltningen sammanställt en lista med förslag på principer att utgå ifrån vid 
rekrytering av röstmottagare till valen 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-08 
Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och 
rösträknare m.fl. daterad 2022-02-18 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Valnämnden fastställer följande principer att gälla vid rekrytering och 
bemanning av röstmottagare inför valen 2022: 

o Röstmottagare ska ha fyllt 18 år 
o Röstmottagare ska kunna prata svenska, det är dock meriterande 

om röstmottagare har språkkunskaper i språk som talas av stora 
grupper utrikesfödda. 

o Röstmottagarna ska så långt som möjligt spegla befolkningen i 
kommunen vad gäller ålder, kön och etnisk ursprung. 

o Röstmottagarna ska vara stresståliga, noggranna och ha ett gott 
och respektfullt bemötande mot alla väljare. 

o Erfarna röstmottagare tillåts tjänstgöra trots kandidatur på lista, 
vid rekrytering av nya röstmottagare gäller att dessa inte ska 
kandidera på någon lista. 

o I varje röstnings- och vallokal ska det finnas minst en 
röstmottagare med tidigare erfarenhet av val. 

o Bemanningen i röstnings- och vallokalerna ska planeras så att 
närstående personer i högsta möjliga mån inte arbetar 
tillsammans. 

o Valdistrikten Herrljunga Västra, Herrljunga Östra och Gäsene 
bemannas med fem röstmottagare, varav en ordförande och en 
vice ordförande per lokal. 

o Valdistrikten Herrljunga centrum och Ljung bemannas med sex 
röstmottagare, varav en ordförande och en vice ordförande per 
lokal. 

o Förtidsröstningslokalerna bemannas med fyra stycken 
röstmottagare per pass (pass om 3-4 timmar) enligt schema som 
beslutas av valnämnden. 
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Fortsättning VN § 18 
 
Ove Severin (KD) föreslår en ändring i form av att röstmottagare ska ha fyllt 18 
år vid tjänstgöringstillfället. 
 
Ordföranden föreslår en ändring i form av att valdistrikten i Herrljunga Västra, 
Herrljunga Östra, Gäsene, Herrljunga centrum och Ljung bemannas av tio 
röstmottagare istället för fem respektive sex. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om Ove Severins (KD) ändringsförslag antas och finner att så 
sker. 
 
Ordföranden frågar om ordförandens ändringsförslag antas och finner att så sker. 

 
Valnämndens beslut 

1. Följande principer gäller vid rekrytering och bemanning av röstmottagare 
inför valen 2022: 

• Röstmottagare ska ha fyllt 18 år vid tjänstgöringstillfället. 
• Röstmottagare ska kunna prata svenska, det är dock meriterande 

om röstmottagare har språkkunskaper i språk som talas av stora 
grupper utrikesfödda. 

• Röstmottagarna ska så långt som möjligt spegla befolkningen i 
kommunen vad gäller ålder, kön och etnisk ursprung. 

• Röstmottagarna ska vara stresståliga, noggranna och ha ett gott 
och respektfullt bemötande mot alla väljare. 

• Erfarna röstmottagare tillåts tjänstgöra trots kandidatur på lista, 
vid rekrytering av nya röstmottagare gäller att dessa inte ska 
kandidera på någon lista. 

• I varje röstnings- och vallokal ska det finnas minst en 
röstmottagare med tidigare erfarenhet av val. 

• Bemanningen i röstnings- och vallokalerna ska planeras så att 
närstående personer i högsta möjliga mån inte arbetar 
tillsammans. 

• Valdistrikten Herrljunga Västra, Herrljunga Östra, Gäsene, 
Herrljunga centrum och Ljung bemannas med tio röstmottagare, 
varav en ordförande och en vice ordförande per lokal. 

• Förtidsröstningslokalerna bemannas med fyra stycken 
röstmottagare per pass (pass om 3-4 timmar) enligt schema som 
beslutas av valnämnden. 

______ 
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VN § 19 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 beslutade genom § 11/2022-03-30 att välja biblioteken i 
Ljung och Herrljunga samt kommunhuset till röstningslokaler under valen 2022. 
Enligt vallagen § 24 är kommunen skyldig att hålla minst en röstningslokal 
öppen varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som 
kommunen har anordnat. Valnämnden behöver därför fatta ett kompletterande 
beslut om att hålla kommunhuset öppet för förtidsröstning även den 28 augusti. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-12 
Valnämnden § 11/2022-03-30 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunhusets reception väljs till röstningslokal under valen 2022 och 
hålls öppen söndagen den 28 augusti mellan klockan 11.00-14.00. 

 
Ordföranden föreslår ett tillägg i form av att förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma med förslag på ytterligare röstningslokaler för förtidsröstning 2till 
kommande sammanträde i maj. 

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

1. Kommunhusets reception väljs till röstningslokal under valen 2022 och 
hålls öppen söndagen den 28 augusti mellan klockan 11.00-14.00. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på ytterligare 
röstningslokaler för förtidsröstning till kommande sammanträde i maj. 

______ 
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VN § 20 DNR VN 12/2022 110 
 
Central distribution av valsedlar 
 
Sammanfattning 
Enligt vallagen ansvarar partierna för att distribuera valsedlar till 
röstmottagningsställen men sedan 2022-01-01 anger nya bestämmelser i vallagen 
8 kap 2 § att endast valnämnden, i praktiken röstmottagarna, lägger ut valsedlar 
på avsedd plats i lokalen. För att underlätta för såväl partierna som för 
röstmottagarna föreslår förvaltningen att valnämnden beslutar om central 
distribution av valsedlar från kommunhuset till respektive röstmottagningsställe. 
Partierna skickar då valsedlar till Torget 1, 524 23, Herrljunga så att dessa är 
valnämnden tillhanda senast den 10 augusti 2022. Valnämnden ansvarar sedan 
för att respektive partis valsedlar finns tillgängliga på samtliga av kommunens 
beslutade röstmottagningsställen mellan den 24 augusti och den 11 september. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-04-12 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Valnämnden ansvarar för central distribution av valsedlar till kommunens 
röstmottagningsställen. 

• Partier som anmält sig till valet ska skicka valsedlar till Torget 1, 524 23 
Herrljunga. 

• Valsedlar som ska distribueras centralt ska vara valnämnden tillhanda 
senast den 10 augusti 2022. 

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

 
Valnämndens beslut 

1. Valnämnden ansvarar för central distribution av valsedlar till kommunens 
röstmottagningsställen. 

2. Partier som anmält sig till valet ska skicka valsedlar till Torget 1, 524 23 
Herrljunga. 

3. Valsedlar som ska distribueras centralt ska vara valnämnden tillhanda 
senast den 10 augusti 2022. 

______ 
 
 
 

 


	Förvaltningen informerar
	Ordning i valsedelstället
	Principer och regler vid val av röstmottagare
	Kompletterande val av röstningslokaler (förtidsröstning)
	Central distribution av valsedlar

