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Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Annette Felixson (S) 
Gun-Britt Andersson (C) 
Mathias Andersson (S) 

ERSÄTTARE 
/De ltagarl istaErsättare/ 

ÖVRIGA 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 
Thony Liljemark, kommunsekreterare 

ndens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare samt tid och plats för justering 
Godkännande av dagordning 
Behörighet till Valmyndighetens valdatasystem Valid 
Information: Lagändringar inför valen 2022 
Behörig in- och utkvitterare av försändelser till valnämnden 
Organisation av valdistrikt inför valet 2022 
Röstmottagning av förtidsröster 
Öppethållande av vallokaler 
Förtidsröstning på institutioner 
Röstmottagare 
Placering av valsedlar i vallokaler /röstningslokaler 
Tidpunkt för valnämndens nästa sammanträde 
Övriga frågor 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 3 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ I 

Upprop 

Valnämndens beslut 
Uppropet godkänns. 

Ordförandens och justerares sign~turer 

Kommunen som förenar 
Sida 4 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§2 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

Valnämndens beslut 
Justering sker fredagen 11 februari kl I 0.00. Till justerare utses Mathias Andersson (S). 

Ordfö;andens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 3 

Godkännande av föredragningslista 

Valnämndens beslut 
Föredragningslistan godkänns med nedanstående tillägg. 

Ärendet 
Punkten övriga frågor tillkommer på föredragningslistan. 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§4 

Behörighet till Valmyndighetens valdatasystem Valid 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att hos länsstyrelsen begära att följande personer ska vara 
behörighetsadministratör med tilläggsrollen Inskrivare kommun i valdatasystemet Valid: 

Thony Liljemark, kommunsekreterare/valhandläggare 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare/valhandläggare 

Beslutsunderlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-01-20 

Ärendet 
Valmyndigheten har inför 2022 års allmänna val lanserat ett nytt valdatasystem (Valid). 
Valmyndigheten har meddelat instruktioner om tilldelning av behörigheter till systemet för kommuner. 
Enligt instruktionerna ska blanketterna "Förbindelse om behörighet Behörighetsadministratör (BAD) 
och inskrivare" samt "Begäran om behörighet Behörighetsadministratör (BAD) och tilläggsrollen 
inskrivare" fyllas i för de personer på kommunen som ska få den högsta behörigheten 
"behörighetsadministratör med tilläggsrollen Inskrivare kommun". 
Utöver ovan blanketter ska även en behörighetshandling som visar att personen blivit utsedd att få 
aktuell roll tilldelad sig, därav detta beslut. 
Samtliga handlingar ska sändas till ansvarig länsstyrelse. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen Värmland 

Kommunen somforenar 
Sida 7 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 5 

Information: Lagändringar inför valen 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 

Ärendet 
Den 1 februari trädde ny lagstiftning i kraft som syftar till att stärka väljarnas skydd vid 
röstmottagningen och stärka skyddet för valhemligheten. Det blir bland annat tydligare för väljare att 
valsedlar ska väljas och rösterna göras i ordning i enskildhet. Valnämnderna tar också över ansvaret 
för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. 

Den nya lagstiftningen innebär följande i korthet: 

• Det blir tydligare för väljare att valsedlarna ska väljas och rösterna göras i ordning i 
enskildhet. Det får bara vara en väljare bakom valskärmen. Väljare med funktionsnedsättning 
eller liknande ska dock på begäran få hjälp med detta. 

• Valnämnderna och utlandsmyndigheterna tar över ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i 
val- och röstningslokalerna. Detta syftar till att motverka sabotage och skapa bättre 
förutsättningar för valadministrationen att hålla ordning bland valsedlarna. 

• Väljare som inte följer röstmottagarnas anvisningar ska få uppmanas att tillfälligt lämna val 
eller röstningslokalen, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av 
röstmottagningen. Detta för att varje väljare har rätt att kunna rösta under trygga former. 

• Valmyndigheten ges ett uttryckligt ansvar för att inför varje val ta fram utbildningsmaterial 
gällande valet till länsstyrelserna och valnämnderna. 

Ändringarna i vallagen kommer att tillämpas för första gången i samband med valen till riksdagen, 
region- och kommunfullmäktige den 11 september i år. Det är också första gången som avskärmningar 
av valsedelsställ kommer att tillämpas vid ett val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, då 
lagändringen infördes och tillämpades för första gången vid EU-valet 2019. 

rdfi andens och justerares signaturer 
Kommunen som förenar 

Sida 8 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 6 

Behörig in- och utkvitterare av försändelser till valnämnden 

Valnämndens beslut 
1. Valnämndens ordförande Annette Felixson, vice ordförande Mathias Andersson, sekreterare 

Thony Liljemark och Maria Lindqvist samt kommunchef Jan-Olof Appel har var för sig rätt 
att kvittera in/ut försändelser i samband med 2022 års val. 

2. Valnämndens sekreterare Thony Liljemark och Maria Lindqvist alternativt kommunchef Jan 
Olof Appel, har var för sig rätt att delegera utkvitteringsrätt till annan anställd vid 
kommunkontoret. 

Beslutsunderlag 
Valnämndens sekreterares tjänsteskrivelse 2022-01-24 

Ärendet 
För att möjliggöra in- och utkvittering av försändelser till valnämnden är det nödvändigt med 
bemyndigade. PostNord Sverige AB vill bland annat ha giltiga behörighetshandlingar på den som för 
kommunens räkning ska hämta och lämna förtidsröster. 

Beslut skickas till 
Post Nord Sverige AB 

OQJ:,ndens ochjustera~rer tAv 
Kommunen som förenar 

Sida 9 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 7 

Organisation av valdistrikt inför valet 2022 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att godkänna organisation av valdistrikt inför valen 2022. 
• Valnämndens sekreterare Maria Lindqvist och Thony Liljemark ges delegation i att utforma 

placering av valdistriktslokal på Munkerudsskolan i valdistrikt västra. 

Besluts underlag 
Kommunsekreterarnas tjänsteskrivelse daterad 2022-01-24 

Ärendet 
Följande valdistrikt och vallokaler finns i kommunen inför valet 2022: 

Distrikt 
Centrala 
Västra 
Södra 

Vallokal 
Församlingshemmet, Munkfors 
Munkerudsskolan, Munkerud 
Församlingshemmet, Ransäter 

Varje valdistrikt bemannas av två lag, där ordföranden representerar socialdemokraterna och vice 
ordförande representerar oppositionspartierna. 
Varje lag omfattar tre personer. Vidare ska det finnas två reserver vid varje distrikt som är 
gemensamma för båda lagen. 

I Lag I är ordförande från socialdemokraterna ordförande. I Lag 2 är vice ordförande från 
oppositionen ordförande. 
Under valdagen ska ordföranden samt vice ordföranden alltid vara tillgängliga i respektive distrikt och 
arbetslag. 
Vid röstsammanräkningen på valdagen ska representanter för båda lagen i respektive distrikt vara 
närvarande och delta i arbetet. 

Respektive lag i varje valdistrikt ska ha följande sammansättning: 

Lag I: 
Ordförande: Socialdemokraterna 
Ledamot: Socialdemokraterna 
Ledamot: Oppositionspartierna 

Lag 2: 
Ordförande: Vice ordförande från oppositionspartierna 
Ledamot: Socialdemokraterna 
Ledamot: Socialdemokraterna 

Två gemensamma reserver:~ 

iandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 10 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 7 (forts) 

Reserv: Socialdemokraterna/Oppositionspartierna 
Reserv: Socialdemokraterna/Oppositionspartierna 

Arvode utgår till valförrättarna endast för effektiv arbetstid. 

Valnämndens kansli är placerat i pastorsexpeditionen/församlingshemmet i Munkfors och har samma 
öppettider som vallokalerna. 

I kansliet tjänstgör under valdagen följande personer: 
Valnämndens ordförande Annette Felixson (S) 
Valnämndens vice ordförande Mathias Andersson (S) 

Kansliet biträds av: 
Valnämndens sekreterare Thony Liljemark och/eller Maria Lindqvist och/eller kommunchef Jan-Olof 
Appel. 

Beslut skickas till 
Valkansliet 

örandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 8 

Röstmottagning av förtidsröster 

Valnämndens beslut 
• Röstmottagning av förtidsröster sker i kommunkontorets kontaktcenter enligt föreslagna 

öppettider. Valnämndens sekreterare samt kansliets/kontaktcenters bemanning samt andra 
medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning utses till att vara röstmottagare av 
förtidsrösterna. 

• Förtidsrösterna hanteras på samma sätt som vid förra valet 2018. 
• Öppethållande för förtidsröstning på valdagen fastställs av valnämnden vid sammanträdet i 

mars. 

Beslutsunderlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-01-24 

Ärendet 
Kommunerna har det samlade ansvaret för all röstning inom kommunerna. Detta gäller även 
förtidsröstning. 

Förtidsröstningen börjar den 24 augusti och pågår fram till och med valdagen. Enligt vallagen ska 
förtidsröstning erbjudas 7 dagar/vecka. 

Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta. Under hela förtidsröstningsperioden bör det 
vara möjligt att rösta i kommunen. 

Precis som vid det senaste valet anses det lämpligt att erbjuda förtidsröstning i kommunkontorets 
reception. 

Förslag på öppettider för förtidsröstning inför valet 2022: 

• Måndag, onsdag, torsdag kl. 8.00-12.00, 13.00-16.00 
• Tisdag kl. 8.00-12.00, 13 .00-18.00 
• Fredag kl. 8.00-12.00, 13.00-15.00 
• Lördag 27 augusti, söndag 28 augusti, lördag 3 september, söndag 4 september, 

lördag I 0 september, samtliga dessa dagar kl. I 0.00-12.00 

Hantering av förtidsrösterna, dvs. sortering och förvaring, sköttes vid det senaste valet av valnämndens 
sekreterare med biträde av kansliets/kontaktcenters personal. Posten levererade/hämtade förtidsröster 
på kommunkontoret som kom från/skulle till andra kommuner. På valdagen körde valnämndens kansli 
ut förtidsröster till valdistrikten så att rösterna kunde granskas. 

Beslut skickas till 
Valkansliet 

örandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 12 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§9 

Öppethållande av vallokaler 

Valnämndens beslut 
1. Vallokaler i valdistrikten Munkfors Centrala och Munkfors Västra ska vara öppna klockan 

08.00-20.00 vid valet till riksdag, kommun och landsting. 
2. Vallokalen i valdistriktet Södra ska vara öppen klockan 09.00-13.00, 17.00-20.00 vid valet till 

riksdag, kommun och landsting, under förutsättning att Länsstyrelsen tillstyrker detta. 
3. Val nämndens sekreterare får i uppdrag att samråda med Länsstyrelsen gällande begränsade 

öppettider. 

Beslutsunderlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse, daterad 2022-01-24 

Ärendet 
Vid val till riksdag, kommun och landsting ska vallokalerna som huvudregel vara öppna kl. 08.00- 
20.00. Öppettiderna kan begränsas till 09 .00-13 .00 samt 17 .00-20.00. Detta tillämpades av Munkfors 
kommun vid förra valet. För att kommunen ska få begränsa öppethållandet krävs samråd med 
Länsstyrelsen. 

Öppettiderna vid förra valet till riksdag, kommun och landsting såg ut enligt följande i de tre 
valdistrikten: 

Centrala Västra Södra 
F örsamlingshemmet, Munkerudskolan, F örsamlingshemmet, 
Munkfors Munkerud Ransäter 
08.00-20.00 08.00-20.00 09.00-13.00 samt 

17.00-20.00 

Motiveringen till begränsade öppettider i det södra valdistriktet är det låga antalet röstberättigade. 

Beslut skickas till 
Länsstyrelsen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 10 

Förtidsröstning på institutioner 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska anordnas på Geijerskolan. 
2. Valnämndens sekreterare uppdras att till ett senare sammanträde med Valnämnden återkomma 

med förslag på tidpunkt för förtidsröstning på Geijerskolan. 
3. Förtidsröstning för boende på Björkbacken, Björkdungen samt servicehuset Tallbacksvägen 

tillhandahålls via ambulerande röstmottagare. 

Beslutsunderlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

Ärendet 
Förtidsröstningen börjar den 24 augusti och pågår fram till och med valdagen. 
Kommunen ska vid behov anordna förtidsröstning på institutioner, tex vårdinrättningar. Denna 
röstning är i första hand till för de som vistas på institutionen. 
Munkfors kommun har vid tidigare val till riksdag, region och kommun anordnat förtidsröstning i 
lokal på Tallåsvägen ( i första hand som en service till boende på Björkbacken) liksom vid 
Geijerskolan i Ransäter där många av eleverna är hemmahörande i andra kommuner i landet och 
därför har svårt att på valdagen rösta i hemkommunen. 

Förslaget är att förtidsröstning anordnas vid Geijerskolan. Förtidsröstning för boende på 
vårdinstitution bedöms däremot inte som nödvändig eftersom kommunen enligt vallagen är skyldig att 
tillhandahålla ambulerande röstmottagare och bedömningen är att dessa täcker behovet av möjlighet 
till förtidsröstning för boende på vårdinstitution. 

Beslut skickas till 
Valkansliet 

Qkrandens och ju~natu~µ 
Kommunen som förenar 

Sida 14 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 11 

Röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Röstmottagare utses i första hand bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare och i andra hand 
bland övriga personer med politiska uppdrag i Munkfors kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunsekreteraens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

Ärendet 
Vid valet till riksdag, region och kommun 2022 behövs cirka 30 röstmottagare. Kommunen kan 
rekrytera röstmottagare från allmänheten. Munkfors kommun har vid tidigare val utsett röstmottagare 
bland ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Bedömningen är att så även bör ske vid valet 
2022 med tillägget att röstmottagare också kan utses bland kommunens övriga förtroendevalda 
politiker. 

Beslut skickas till 
Valkansliet 

OJ 
Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 12 

Placering av valsedlar i vallokaler /röstningslokaler 

Valnämndens beslut 
Valnämnden ansvararar för att lägga ut samtliga valsedlar i val- och röstningslokalerna. 
Valsedlarnas placering från vänster till höger ska vara riksdag, region och kommun. 
Valsedlarna placeras i bokstavsordning med början längst upp enligt följande ordning: 

Arbetarepartiet Socialdemokraterna 
Centerpartiet 
Feministiskt initiativ 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Miljöpartiet de gröna 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Vänsterpartiet 
Blanka valsedlar 

Besluts underlag 
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2022-02-03 

Ärendet 
Valnämnden ansvarar för att lägga ut valsedlar på röstmottagningsställena. Utöver de partier vars 
valsedlar ska läggas ut enligt vallagen, tillåter Valnämnden att övriga partier, vilka har anmält 
deltagande i valet, kan lämna in sina valsedlar till kommunhuset innan förtidsröstningen inleds. Det är 
då varje partis ansvar att överlämna en tillräcklig mängd valsedlar till Valnämnden. 
Om partiföreträdare oanmäld vill lägga ut valsedlar direkt på ett röstmottagningsställe ska 
röstmottagarna hänvisa denne att lämna in dem i kommunhuset för distribution till samtliga 
röstmottagningsställen. Valnämnden ska fatta beslut om hur valsedlarna ska placeras. Med detta 
menas i vilken ordning partiernas valsedlar skall stå i valsedelställen/ligga på borden så att det ser 
likadant ut i kommunens alla vallokaler och röstningslokaler. 

Beslut skickas till 
Valkansliet 

OW,,dens och justerares si& 

Kommunen som förenar 
Sida 16 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 13 

Tidpunkt för valnämndens nästa sammanträde 

Valnämndens beslut 
Valnämndens sammanträder nästa gång torsdagen den I 0 mars kl. 10.00. Sammanträdet sker digitalt 
via Teams. 

Beslutet skickas till 
Valnämndens sekreterare 

rdföandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 17 av 18 



Valnämnd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 
2022-02-10 

§ 14 

Övriga frågor 

Mathias Andersson (S) tar upp några ordningsfrågor för valdagen: 
• Tydliggöra för berörda röstmottagare att omslag med valsedlar signeras av ordföranden och 

vice ordförande i respektive valdistrikt 
• ID ska ovillkorligen kontrolleras på de röstande 
• Vid skiftbyte i vallokalerna måste överlämning ske av avgående lags ordförande 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 18 av 18 


