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Datum

2022-06-08
Valnämnden
Plats och tid

Kommunförvaltningens tillfälliga lokaler på Kyllervägen 37, Kl. 15.00-15.40

Beslutande

Ledamöter

Torbjörn Saxin (S) ordförande
Håkan Bergström (S)
Torbjörn Ström (M)
ersättare
Margeurite Wase ( C)
Lotta Anderberg (M) ersättare Kjell
Walegren (GL)
Amanda Kron (V)

Ersättare

Övriga närvarande

Mathias Brandt, kanslichef
Birgitta Berggren, sekreterare

Justerare

Håkan Bergström

Justeringens plats och tid

Kommunhuset tisdag 14/6-22 kl.10.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Birgitta Berggren

Ordförande
Torbjörn Saxin

Justerare
Håkan Bergström

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Birgitta Berggren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-07-07

14-24
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§ 14

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Torbjörn Saxin (S) redogör för kallelsen till sammanträdet vilket
godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Fastställande av dagordning
Ordförande Torbjörn Saxin (S) redogör för dagordningen till sammanträdet
vilket godkänns.
Med detta fastställs dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Val av ordförande och vice ordförande i vallokal
Beslutsunderlag
Ärendet
Kommunförvaltningen föreslår att som ordförande och vice ordförande i
valdistrikten föreslå följande:
Centrum (Folkets hus, Hällefors)
Ordförande
Margareta Berglöf
Vice ordförande
Kristina Andersson
Gillershöjden (Fyrklöverns entrevåning)
Ordförande
Ann Spjutensköld
Vice ordförande
Annika Billock-Andersson
Hjulsjö-Kronhagen
Ordförande
Vice ordförande

Östen Nilsson
Bengt Rös

Grythyttan
Ordförande
Vice ordförande

Astrid Berglund
Åsa Örtlund

Social konsekvensanalys

Miljömässig konsekvensanalys

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningens förslag har inga ekonomiska konsekvenser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslag till beslut
Centrum (Folkets hus, Hällefors)
Ordförande
Margareta Berglöf
Vice ordförande
Kristina Andersson
Gillershöjden (Fyrklöverns entrevåning)
Ordförande
Ann Spjutensköld
Vice ordförande
Annika Billock-Andersson
Hjulsjö-Kronhagen
Ordförande
Vice ordförande

Östen Nilsson
Bengt Rös

Grythyttan
Ordförande
Vice ordförande

Astrid Berglund
Åsa Örtlund

Valnämndens beslut
Centrum (Folkets hus, Hällefors)
Ordförande
Margareta Berglöf
Vice ordförande
Kristina Andersson
Gillershöjden (Fyrklöverns entrevåning)
Ordförande
Ann Spjutensköld
Vice ordförande
Annika Billock-Andersson
Hjulsjö-Kronhagen
Ordförande
Vice ordförande

Östen Nilsson
Bengt Rös

Grythyttan
Ordförande
Vice ordförande

Astrid Berglund
Åsa Örtlund

Exp till
Samtliga ordförande och vice ordförande.

Justerandes sign
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.
§ 17

Placering av valsedlar i valsedelställ.
Beslutsunderlag
Ärendet
I röstnings- och vallokaler i Hällefors kommun ska de valsedelställ som
valnämnden tillhandahåller användas.
Kommunen (röstmottagarna) har enligt vallagen skyldighet att lägga ut
partivalsedlar för partier som fått mer än 1% av rösterna i något av de två
senaste riksdagsvalen och för partier som är representerade i
landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. Dessa
valsedlar distribueras genom Valmyndigheten till kommunen.
Valmyndigheten har utfärdat ett ställningstagande gällande valsedlarnas
ordning i valsedelställen. Ett ställningstagande är inte bindande för
kommunen då valnämnden är en egen myndighet som själv beslutar i frågan.
Ställningstagandet överensstämmer med hur Hällefors kommun tidigare
placerat valsedlarna
En nyhet för valet 2022 är att kommunen (röstmottagarna) ska placera ut även
andra valsedlar än de som redovisas ovan. Ansvaret för att distribuera
valsedlarna till röstningsstället, ligger däremot på respektive parti. Övriga
partier som vill lägga ut sina valsedlar ska kontakta ordföranden i lokalen.
Partier som önskar delta med namnvalsedlar, ansvarar själva för att sådana
finns tillgängliga på röstställena. Däremot är det röstmottagarna som fyller på
valsedelställen med de namnvalsedlar som partierna lämnat till lokalen.
Alla partier ska behandlas likvärdigt. Det innebär att alla partier som deltar i
valen ska få sina parti- och namnvalsedlar ställda i valsedelställen i
bokstavsordning uppifrån och ner utifrån fullständig partibeteckning, med
partivalsedlarna längst till vänster och namnvalsedlarna till höger om dessa.
Parti- och namnvalsedlarna ska ställas i samma ordning; riksdag (gula
valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa). Valsedlar
för varje valtyp ska alltid börja ställas i en egen rad.
På valdagen, om behov uppstår, får övriga partiers namnvalsedlar placeras på
bord.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Justerandes sign
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Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Enbart de valsedelställ som valnämnden tillhandahåller ska användas.
Valsedelsställen placeras intill varandra så att samtliga partiers valsedlar
exponeras på likvärdigt sätt. Inga valsedlar får läggas på borden så länge plats
finns i valsedelställen.
Kommunen (röstmottagarna) har enligt vallagen skyldighet att lägga ut
partivalsedlar för partier som fått mer än 1% av rösterna i något av de två
senaste riksdagsvalen och för partier som är representerade i
landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger.
Till vänster i ställen placeras valsedlar till riksdagsvalet (gula), höger om
dessa valsedlar till kommunvalet (vita) och höger om dessa valsedlar till
landstingsfullmäktige (blå). I varje val placeras valsedlarna i alfabetisk
ordning.
Kommunen (röstmottagarna) lägger ut övriga valsedlar som partier
distribuerar till lokalen.
Övriga partier som vill lägga ut sina valsedlar och partier som vill lägga ut
namnvalsedlar ska kontakta ordföranden i lokalen för utläggning av
valsedlarna.
På valdagen får om behov uppstå övriga partiers namnvalsedlar placeras på
bord.
I övrigt ska Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas ordning i
valsedelställen tillämpas.

Justerandes sign
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Valnämndens beslut
Enbart de valsedelställ som valnämnden tillhandahåller ska användas.
Valsedelsställen placeras intill varandra så att samtliga partiers valsedlar
exponeras på likvärdigt sätt. Inga valsedlar får läggas på borden så länge plats
finns i valsedelställen.
Kommunen (röstmottagarna) har enligt vallagen skyldighet att lägga ut
partivalsedlar för partier som fått mer än 1% av rösterna i något av de två
senaste riksdagsvalen och för partier som är representerade i
landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger.
Till vänster i ställen placeras valsedlar till riksdagsvalet (gula), höger om
dessa valsedlar till kommunvalet (vita) och höger om dessa valsedlar till
landstingsfullmäktige (blå). I varje val placeras valsedlarna i alfabetisk
ordning.
Kommunen (röstmottagarna) lägger ut övriga valsedlar som partier
distribuerar till lokalen.
Övriga partier som vill lägga ut sina valsedlar och partier som vill lägga ut
namnvalsedlar ska kontakta ordföranden i lokalen för utläggning av
valsedlarna.
På valdagen får om behov uppstå övriga partiers namnvalsedlar placeras på
bord.
I övrigt ska Valmyndighetens ställningstagande om valsedlarnas ordning i
valsedelställen tillämpas.
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§ 18

Valnämndens tjänstgöring under valdagen 2022-09-11
och transport av rösterna till Örebro 2022-09-14.
Beslutsunderlag
Ärendet
Valnämnden som lokal valmyndighet, tjänstgör under hela den tid som
röstmottagning och rösträkning i distrikten pågår under valdagen.
Valnämnden tar också emot rösterna från distrikten under valnatten och
förvarar dessa under natten.
Dagen efter valet ska valnämnden transportera kommunens mottagna röster
till Länsstyrelsen i Örebro för den slutliga räkningen. En följebil kommer att
åka efter bilen med rösterna i det fall att något inträffar under transporten.
Kommunförvaltningen föreslår att ordförande och vice ordförande
vidarebefordrar rösterna till länsstyrelsen i Örebro samt att ordförande och
valhandläggare upprättar schema:
-

för bemanning av valnämndens kansli tillika förtidsröstningslokal under
valdagen 2022-09-11.
för utkörning av förtidsröster till valdistrikten under valdagen.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
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Förvaltningens förslag till beslut
Ordförande och vice ordförande vidarebefordrar rösterna till länsstyrelsen i
Örebro 2022-09-12, samt att ordförande och valhandläggare upprättar
schema:
för bemanning av valnämndens kansli tillika förtidsröstningslokal under
valdagen 2022-09-11.
för utkörning av förtidsröster till valdistrikten under valdagen.

Valnämndens beslut
Ordförande och vice ordförande vidarebefordrar rösterna till länsstyrelsen i
Örebro 2022-09-12, samt att ordförande och valhandläggare upprättar
schema:
för bemanning av valnämndens kansli tillika förtidsröstningslokal under
valdagen 2022-09-11.
för utkörning av förtidsröster till valdistrikten under valdagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Onsdagsräkning 2022-09-14.
Beslutsunderlag
Ärendet
Kommunförvaltningen föreslår att valnämndens granskning och räkning av
sent inkomna förtidsröster mm börjar klockan 09.00 onsdagen den 14
september 2022.
Onsdagsräkningen är i formell mening också ett sammanträde med
valnämnden, vilket innebär att beslutet också utgör kallelse för nämndens
ledamöter och ersättare. Rösträkningen kan genomföras av andra än
nämndens ledamöter, men nämnden ansvarar för räkningen.
Onsdagsräkningen är offentlig och kungörs på kommunens anslagstavla.
Valnämndens ordförande och vice ordförande vidarebefordrar efter avslutad
räkning rösterna till Länsstyrelsen i Örebro. En följebil åker efter ordförande
och vice ordförande.
Ekonomi

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Folkhälsa

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Miljö

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Medborgarperspektiv

Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan
utifrån detta perspektiv.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämndens granskning och räkning av sent inkomna förtidsröster mm
börjar klockan 09.00 onsdagen den 14 september 2022.
Onsdagsräkningen utgör också sammanträde för valnämnden.
Onsdagsräkningen är offentlig och kungörs på kommunens anslagstavla.
Justerandes sign
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Valnämndens ordförande och vice ordförande vidarebefordrar rösterna till
länsstyrelsen i Örebro.
Valnämndens beslut
Valnämndens granskning och räkning av sent inkomna förtidsröster mm
börjar klockan 09.00 onsdagen den 14 september 2022.
Onsdagsräkningen utgör också sammanträde för valnämnden.
Onsdagsräkningen är offentlig och kungörs på kommunens anslagstavla.
Valnämndens ordförande och vice ordförande vidarebefordrar rösterna till
länsstyrelsen i Örebro.
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§ 20

Valaffischering RKR-valet 2022.
Beslutsunderlag
Lokala ordningsföreskrifter
Ärendet
Vid valnämndens sammanträde 2022-04-28 gavs förvaltningen i uppdrag att
utreda frågan gällande generella undantag från de lokala
ordningsföreskrifterna avseende affischering inför RKR-valet 2022.
Frågan om affischering i samband med val är komplex. Möjligheten för
partier att kommunicera sina budskap är naturligtvis viktig, men ska också
vägas mot en lång rad andra faktorer som exempelvis trafiksäkerhet, den
enskildes integritet, andra annonsörers möjligheter att kommunicera och
mycket mer. Utgångspunkten för affischering eller annonsering på offentlig
plats är att polistillstånd krävs.
Ur det kommunala perspektivet är det också viktigt att affischeringen sker på
ett sätt som överensstämmer med tillämplig lagstiftning, och inte minst att
partierna tar ansvar för det material som sätts upp. I de flesta fall är detta
okomplicerat, men det finns också partier som saknar lokal organisation eller
som helt saknar officiella kontaktvägar. De undantag som görs måste
ovillkorligen gälla lika för alla partier som registrerat sig till valet, oavsett hur
partiorganisationen ser ut.
Kommunförvaltningen kan konstatera att Länsstyrelsen meddelat att partier
som deltar i något av valen 2022, under ett antal förutsättningar, har generell
rätt att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Örebro län från 14
augusti till och med 18 september 2022.
I Hällefors kommuns ordningsföreskrifter framgår därutöver att tillstånd inte
behövs för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Däremot krävs polistillstånd
för att sätta upp affischer exempelvis på väggar och staket som vetter mot
allmän plats och tillstånd söks då av det parti som avser att affischera på
sådant sätt.
Om kommunen tillåter undantag utöver ovan nämnda, är kommunen också
ansvarig för att den affischering som sker är korrekt utförd.
Ansvarsfördelningen inom den kommunala organisationen är inte utredd, men
sannolikt kommer då Samhällsbyggnadsförbundet att vara tillsynsmyndighet
medan valnämnden har att utföra eventuella åtgärder. Eftersom valnämnden
inte har någon förvaltning, finns ingen anställd som kan ägna sig åt sådana
uppgifter. Frågan rymmer naturligtvis också en ideologisk dimension, då det
Justerandes sign
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handlar om huruvida partiorganisationerna själva eller skattekollektivet ska
bära kostnaderna för eventuella åtgärder.
Sammantaget anser kommunförvaltningen att det redan i dagsläget finns goda
förutsättningar för partierna att kommunicera med hjälp av valaffischer. I det
fall att partier vill affischera på andra platser än de ovan angivna,
rekommenderar förvaltningen att polistillstånd söks på vanligt sätt. Ansvaret
för tillsyn ligger då på tillståndsgivaren.
Social konsekvensanalys

Det är viktigt att det är enkelt och tydligt för alla som avser att ställa upp i
valet vilka regler som gäller för affischering i Hällefors kommun. Genom de
generella undantag från kravet att söka polistillstånd som finns genom dels
Länsstyrelsens beslut, dels undantagen i de lokala ordningsföreskrifterna,
bedömer kommunförvaltningen att det finns möjligheter för partierna att nå ut
med sina budskap utan krav på polistillstånd och därtill kopplade avgifter.
Miljömässig konsekvensanalys

Valaffischering utgör en belastning på miljön på flera sätt. Det är
resurskrävande både att framställa och sätta upp affischerna och de förfular
också närmiljön.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningens förslag har inga ekonomiska konsekvenser.
Förvaltningens förslag till beslut
Inga undantag från skyldigheten att söka tillstånd för valaffischering görs
utöver vad som beskrivs i Länsstyrelsens beslut och i Hällefors kommuns
allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Valnämndens beslut
Inga undantag från skyldigheten att söka tillstånd för valaffischering görs
utöver vad som beskrivs i Länsstyrelsens beslut och i Hällefors kommuns
allmänna lokala ordningsföreskrifter.
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§ 21

Val av personer att kvittera ut Valnämndens
försändelser inklusive röster vid Postnord vid RKR-valet
2022.
Beslutsunderlag
Ärendet
Kommunförvaltningen har fått förfrågan från Postnord vilka personer som
Valnämnden gett fullmakt att kvittera försändelser inklusive röster vid
Postnord.
Social konsekvensanalys

Miljömässig konsekvensanalys

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningens förslag har inga ekonomiska konsekvenser.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunförvaltningen föreslår att Torbjörn Saxin, Mathias Brandt och
Birgitta Berggren utses att kvittera valnämndens försändelser från Postnord.
Valnämndens beslut
Kommunförvaltningen föreslår att Torbjörn Saxin, Mathias Brandt och
Birgitta Berggren utses att kvittera valnämndens försändelser från Postnord.
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§ 22

Datum för nästa sammanträde.
Nästa sammanträde med Valnämnden torsdag den 18 augusti klockan 13.00.
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§ 23

Informationsärenden
Finns inga informationsärenden att rapportera.
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§ 24

Delgivningsärenden.
Finns inga delgivningsärenden att rapportera.
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