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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-01-19 

Vn § 1 Dnr KS 2021/3 
 

Justerandes sign. 

Annonsering inför riksdags-, regionfullmäktige- och 
kommunfullmäktigeval 2022 

BESLUT 

Annonsering om riksdags-, regionfullmäktige- och kommunfullmäktigeval 
2022 sker på kommunens hemsida www.herjedalen.se, i egen valinformation 
som delas ut till hushåll och företag i Härjedalen, på kommunens 
”anslagstavla” i Tidningen Härjedalen och i Mitthärjebladet/Fjällnytt. 

ÄRENDE 

Valnämnden har att besluta om i vilken utsträckning och i vilka medier som 
information om valet 2022 ska lämnas. 

Genom dessa fem informationskanaler bör Härjedalens kommun nå samtliga 
medborgare inför riksdags-, regionfullmäktige- och kommunfullmäktigeval 
2022. 

Ekonomi 
Statliga bidrag betalas för administrativa kostnader i samband med valet. 
Förslaget förväntas ha marginell effekt på kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att annonsering om riksdags-, 
regionfullmäktige- och kommunfullmäktigeval 2022 sker på kommunens 
hemsida www.herjedalen.se, i egen valinformation som delas ut till hushåll 
och företag i Härjedalen, på kommunens ”anslagstavla” i Tidningen 
Härjedalen och i Mitthärjebladet/Fjällnytt. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunledningsförvaltningen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-01-19 

Vn § 2 Dnr KS 2021/4 
 

Justerandes sign. 

Distribution av valsedlar vid riksdags-, 
regionfullmäktige- och kommunfullmäktigeval 2022 

BESLUT 

Utöver distribution av valsedlar enligt lagkrav så tar valnämnden på sig att 
lägga ut valsedlar för övriga anmälda partier som lämnats in till 
Medborgarhuset i Sveg senast fredagen 12 augusti inför riksdags-, 
regionfullmäktige- och kommunfullmäktigevalet 2022.  

Dessa valsedlar kommer att fördelas jämt mellan röstnings- och vallokalerna. 
Valnämnden ansvarar endast för utläggning av valsedlar samt ordningen i 
valsedelstället. Övriga anmälda partier svarar för kontroll och distribution 
gällande påfyllning av valsedlar under perioden efter 12 augusti, valnämnden 
ansvarar fram till genomfört val av ordningen i valsedelstället. 

ÄRENDE 

Kommunerna ansvarar enligt 8 kap. 2 §, p.2 vallagen (2005:837) för 
distribueringen av valsedlar för de partier som fått mer än 1 % av rösterna i 
hela landet i något av de två senaste riksdagsvalen. De partier som har rätt att 
få sina valsedlar utlagda är Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 
Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 
Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Samt valsedlar för region- och 
kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat i Region 
Jämtland Härjedalen eller kommunfullmäktige i Härjedalens kommun och 
som inte uppfyller kraven i stycket ovan. De partier som har rätt att få sina 
valsedlar utlagda är Folkets röst – VOX humana och Härjedalspartiet (vid 
förra valet Landsbygdspartiet Oberoende). 
 
Övriga anmälda partier ansvarar själva för distribuering av sina valsedlar. 
Härjedalens kommun tar med detta beslut på sig ansvaret att distribuera 
övriga anmälda partiers valsedlar, så länge de har inkommit till kommunen 
senast den 12 augusti. 

En kommun kan ta på sig ansvaret att distribuera valsedlar för fler partier än 
vad lagen kräver om det är rimligt med hänsyn taget till arbetsinsats och 
logistik samt att det kan hanteras på ett likvärdigt sätt. 
Kommunledningsförvaltningen anser att den ökade arbetsinsatsen och 
hanteringen är rimlig inom Härjedalens kommun. 

Ekonomi 
Ingen påverkan på kommunens ekonomi. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-01-19 

Vn § 2, fortsättning Dnr KS 2021/4 
 

Justerandes sign. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att utöver distribution av valsedlar 
enligt lagkrav så tar valnämnden på sig att lägga ut valsedlar för övriga 
anmälda partier som lämnats in till Medborgarhuset i Sveg senast fredagen 
12 augusti inför riksdags-, regionfullmäktige- och kommunfullmäktigevalet 
2022.  
 
Dessa valsedlar kommer att fördelas jämt mellan röstnings- och vallokalerna. 
Valnämnden ansvarar endast för utläggning av valsedlar samt ordningen i 
valsedelstället. Övriga anmälda partier svarar för kontroll och distribution 
gällande påfyllning av valsedlar under perioden efter 12 augusti, valnämnden 
ansvarar fram till genomfört val av ordningen i valsedelstället. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunkansliet 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-01-19 

Vn § 3 Dnr KS 2022/6 
 

Justerandes sign. 

Arvoden vid val till riksdag, kommun och region 2022 

BESLUT 

Valnämnden fastställer arvoden för röstmottagare vid 2022 års val till 
riksdag, kommun och region enligt följande: 
- 175 kronor per timme för röstmottagare, 
- 210 kronor per timme (under valdagen) för valdistriktens ordförande och 
vice ordförande, 
- 500 kronor till reserver som under valdagen står i beredskap men som inte 
kallas till tjänstgöring. 

ÄRENDE 

Vid de senaste två valen till riksdag, kommun och region (tidigare landsting) 
har ersättningen till röstmottagare varit 150 kronor per timme samt 180 
kronor per timme till ordförande.  

Eftersom prisnivåerna i samhället brukar stiga över tid är det rimligt att 
kommunens ersättning till dem som utför uppdrag för kommunens räkning 
också höjs, så att inte det faktiska värdet (mätt som köpkraft) av ersättningen 
minskar. Att vara röstmottagare är ett viktigt uppdrag och ersättningarna bör 
hållas på sådan nivå att inte värdet av den ersättning som erhålls för 
uppdraget minskar. 

Det är också rimligt att de som under valdagen finns tillgängliga för 
tjänstgöring, men som inte kallas till sådan tjänstgöring, får en ersättning för 
att de håller denna beredskap. 

Ekonomi 
De föreslagna ersättningsnivåerna bör rymmas inom valnämndens beslutade 
budget. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden fastställer arvoden 
för röstmottagare vid 2022 års val till riksdag, kommun och region enligt 
följande: 
- 175 kronor per timme för röstmottagare, 
- 210 kronor per timme (under valdagen) för valdistriktens ordförande och 
vice ordförande, 
- 500 kronor till reserver som under valdagen står i beredskap men som inte 
kallas till tjänstgöring. 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-01-19 

Vn § 3, fortsättning Dnr KS 2022/6 
 

Justerandes sign. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunkansli 
Lönekontor 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-01-19 

Vn § 4 Dnr KS 2021/6 
 

Justerandes sign. 

Valnämndens reglemente 

BESLUT 

Valnämnds förslag: 

 Kommunfullmäktige antar förslaget till valnämndens reglemente. 

ÄRENDE 

Något reglemente för valnämnden har inte på länge beslutats. 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sådant 
reglemente. 

Ett nytt reglemente bör möjliggöra att valnämndens verksamhet effektivare 
kan styras. 

Ekonomi 
Förslaget till reglemente förväntas inte ha någon direkt verkan på 
kommunens ekonomi. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
förslaget till valnämndens reglemente 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om valnämndens förslag ska vara detsamma som 
kommunledningsförvaltningens och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Kommunsekreterare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-01-19 

Vn § 5 Dnr KS 2022/1 
 

Justerandes sign. 

Valnämndens delegationsordning 

BESLUT 

Valnämnden antar förslaget till ny delegationsordning. 

ÄRENDE 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny 
delegationsordning för valnämnden. Den mest betydande förändring som 
förvaltningen föreslår är att ordförande ges rätt att besluta om principer för 
rekrytering av röstmottagare till förtidsröstningen. Rätten att utse 
valdistriktens röstmottagare som ska arbeta i vallokalen under valdagen är 
sedan tidigare delegerad till nämndens ordförande. 

Genom att ge valsamordnaren rätt att besluta principer för rekrytering av 
röstmottagare till förtidsröstningen bör själva rekryteringen av dessa kunna 
betraktas som en verkställighetsåtgärd. Principerna ska också tydliggöra 
vilka krav som kan ställas på en röstmottagare och på så vis säkra kvaliteten 
i förtidsröstningen. 

Ekonomi 
Förslaget förväntas innebära något mindre kostnader för kommunen, då 
administration i samband med valet förväntas minska något. 

TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden antar förslaget till ny 
delegationsordning. 

BESLUTSGÅNG 

Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt 
kommunledningsförvaltningens förslag och finner att svaret är ja. 

_____ 

Beslutet expedieras till: 
Valsamordnare 
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