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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 6  
 

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

Ärende 

Kommunsekreterare Johan Höglund informerar valnämnden om en felaktig 
faktauppgift i valnämndens förra protokoll. I ärendebeskrivningen till 
paragraf två har angetts att de partier som på grund av att de är 
representerade i kommunfullmäktige har rätt att få sina valsedlar 
distribuerade av valnämnden är Folkets röst – Vox Humana och 
Härjedalspartiet. Efter kontakt med länsstyrelsen har det visat sig att detta 
vad gäller Härjedalspartiet är felaktigt. Fullmäktigemandaten vid förra valet 
tilldelas Landsbygdspartiet oberoende och det är detta parti, inte 
Härjedalspartiet, som har laglig rätt att få sina valsedlar distribuerade. 

Valnämnden har lika fullt beslutat att hjälpa samtliga partier som deltar i 
valet med distribution av valsedlar, under förutsättning att partierna senast 
den 12 augusti lämnar sina valsedlar till Medborgarhuset i Sveg. 

_____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 7 Dnr VN 2022/14 
 

 

Valnämndens delegationsordning 

Valnämnden antar förslaget till ny delegationsordning. 

Ärende 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en ny 
valnämndens delegationsordning. 

Ambitionen är att den nya delegationsordningen ska förenkla 
handläggningen av ärenden som är mer verksamhetsnära. 

Ekonomi 
Att anta en ny delegationsordning påverkar i sig inte kommunens ekonomi. 
På sikt skulle ett beslut att anta en ny delegationsordning kunna innebära 
mindre besparingar, då vissa av de beslut som nu föreslås kunna fattas på 
delegation annars skulle ha krävt att nämnden kallas till sammanträde. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden antar förslaget till ny 
delegationsordning. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 8 Dnr VN 2022/2 
 

 

Valskjutsar vid valet till riksdag, kommun och region 
2022 

Beslut 

Valnämnden anordnar på valdagen den 11 september 2022 valskjutsar till 
och från vallokaler. 

Ärende 

Kommunen kan på valdagen den 11 september, för att underlätta för dem 
som av olika anledningar har svårt ta sig till vallokalerna, ordna med 
valskjutsar. Denna tjänst har under tidigare val erbjudits. 

De allmänna valen är en av stöttepelarna i den svenska demokratin, och det 
är därför viktigt att på alla praktiskt möjliga sätt underlätta för dem som vill 
rösta att faktiskt få göra det. 

Ekonomi 
Statliga bidrag utgår för administrativa kostnader i samband med valet. 
Förslaget förväntas ha endast en marginell påverkan på kommunens 
ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden på valdagen den 11 
september 2022 anordnar valskjutsar till och från vallokaler. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 9 Dnr VN 2022/13 

Utkvittering av kommunexterna förtidsröster 

Beslut 

Valnämnden ger Kristina Pålsson, 
Camilla Mehlqvist, Belinda Härjebäck,
Sarah Tjärnås och Johan Höglund rätt att var för sig att för valnämndens 
räkning hos PostNord-ombud kvittera ut försändelser innehållande 
förtidsröster. 

Ärende 

Röstberättigade som är upptagna i röstlängden i Härjedalens kommun har 
möjlighet att förtidsrösta i röstningslokal på annan ort. De röstmottagare som 
tar emot dessa röster ska sedan skicka desamma till valnämnden i 
Härjedalens kommun. 

För en rättssäker hantering av förtidsröster behövs ett entydigt beslut om 
vem eller vilka som får kvittera dessa röster. 

Ekonomi 
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden ger 
Kristina Pålsson, Camilla Mehlqvist, 
Belinda Härjebäck, Sarah Tjärnås och 
Johan Höglund rätt att var för sig att för valnämndens räkning hos PostNord-
ombud kvittera ut försändelser innehållande förtidsröster. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 10 Dnr VN 2022/16 
 

 

Sortering av förtidsröster vid valet 2022 till riksdag, 
kommun och region 

Beslut 

Förtidsröster som förvaras i medborgarhuset ska sorteras för distribution till 
vallokaler. De förtidsröster som på valdagen ska levereras till vallokaler i 
kommunen ska sorteras utifrån valdistrikt i röstlängdsnummerordning. De 
förtidsröster som ska sändas till andra kommuner ska sorteras per kommun. 
Sorteringen ska göras dagen efter att rösterna lämnats in till Medborgarhuset. 

Ärende 

Under den period det är möjligt att förtidsrösta levereras mottagna röster till 
medborgarhuset i Sveg. Dessa ska sedan skickas till de vallokaler vid vilka 
de så att säga hör hemma. 

För att genomföra valet på ett rättssäkert sätt behövs tydliga rutiner vid all 
hantering av röster, även förtidsrösterna. En rutin för hur dessa hanteras och 
sorteras inför distribution till vallokalerna säkerställer att rätt röster snabbt 
skickas till rätt lokaler. 

Ekonomi 
Hanteringen av förtidsröster ryms inom valnämndens budget. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förtidsröster som förvaras i 
medborgarhuset ska sorteras för distribution till vallokaler. De förtidsröster 
som på valdagen ska levereras till vallokaler i kommunen ska sorteras utifrån 
valdistrikt i röstlängdsnummerordning. De förtidsröster som ska sändas till 
andra kommuner ska sorteras per kommun. Sorteringen ska göras dagen 
efter att rösterna lämnats in till Medborgarhuset. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 11 Dnr VN 2022/15 
 

 

Hantering av röster under valnatten vid valet 2022 till 
riksdag, kommun och landsting 

Beslut 

Röster mottagna i Sveg levereras under valnatten av röstmottagarna till 
Medborgarhuset. Röster mottagna i Funäsdalen låser röstmottagarna in i 
kassaskåp för vidare transport till lokalkontoret i Hede på måndagen den 12 
september, klockan 07.00. Röster mottagna i Hede låser röstmottagarna in i 
kassaskåp för vidare behandling på måndagen den 12 september, klockan 
07.00. Samtliga röster transporteras därefter till länsstyrelsen i Östersund. 
 
Kommunkansliet ansvarar för verkställigheten av valnämndens beslut enligt 
ovan. Vid verkställigheten ska säkerställas att chauffören är utvilad och att 
ensamarbete i största möjliga utsträckning undviks. 

Ärende 

När röstmottagandet har avslutats på valdagen ska röstmottagarna i 
respektive röstnings- och vallokal överlämna rösterna till valnämnden, som 
därefter transporterar dem vidare till Länsstyrelsen för den slutliga 
rösträkningen. 

För en effektiv och rättssäker hantering av rösterna i samband med valet, är 
det viktigt att det finns tydliga rutiner. 

Ekonomi 
Statliga bidrag betalas för kostnader för administration i samband med valet 
2022. Ekonomiska effekter för kommunen förväntas bli marginella. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att röster mottagna i Sveg levereras 
under valnatten av röstmottagarna till Medborgarhuset. Röster mottagna i 
Funäsdalen låser röstmottagarna in i kassaskåp för vidare transport till 
lokalkontoret i Hede på måndagen den 12 september, klockan 07.00. Röster 
mottagna i Hede låser röstmottagarna in i kassaskåp för vidare behandling på 
måndagen den 12 september, klockan 07.00. Samtliga röster transporteras 
därefter till länsstyrelsen i Östersund. 
 
Kommunkansliet ansvarar för verkställigheten av valnämndens beslut enligt 
ovan. Vid verkställigheten ska säkerställas att chauffören är utvilad och att 
ensamarbete i största möjliga utsträckning undviks. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 11, fortsättning Dnr VN 2022/15 
 

 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 12 Dnr VN 2022/3 
 

 

Röstningslokaler och öppettider vid val till riksdag, 
kommun och region 2022 

Beslut 

Valnämnden fastställer röstningslokaler och öppettider enligt förslag. 

Ärende 

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska kommunen se till att det finns lämpliga 
lokaler som kan användas som röstningslokaler för förtidsröstning. 
 
Kommunen ska när röstningslokaler utses ta hänsyn bland annat till 
tillgänglighet och öppettider, samt säkerställa att lokalen inte har någon 
anknytning till en viss politisk eller religiös sammanslutning eller till ett 
företag. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
röstningslokaler inklusive öppettider. 

Förslaget har tagits fram av kommunkansliet med hänsyn till kraven på 
lokalernas opartiskhet, tillgänglighet och deras lämplighet i övrigt som 
lokaler för röstmottagning. 

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

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden fastställer 
röstningslokaler och öppettider enligt förslag. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 13 Dnr VN 2022/4 
 

 

Vallokaler och öppettider vid val till riksdag, kommun 
och region 2022 - ingen akt 

Beslut 

Valnämnden fastställer följande vallokaler för respektive valdistrikt i 
kommunen med öppettider enligt vad som anges i vallagens (SFS 2005:837) 
4 kap. 21 §: 
Lillhärdal-Ängersjö valdistrikt: Skidstadion Sveg 
Sveg-Ytterhogdal valdistrikt: Medborgarhuset Sveg 
Sveg-Glöte valdistrikt: Folkan, Sveg 
Hede-Vemdalen valdistrikt: Sonfjällsskolans matsal Hede 
Funäsdalens valdistrikt: Centralskolans matsal, Funäsdalen. 

Ärende 

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska kommunen se till att det finns lämpliga 
lokaler som kan användas som vallokaler. Det ska finnas en vallokal per 
valdistrikt i kommunen.  
 
Kommunen ska när vallokaler utses ta hänsyn bland annat till tillgänglighet 
och öppettider, samt säkerställa att lokalen inte har någon anknytning till en 
viss politisk eller religiös sammanslutning eller till ett företag. 

Förslaget har tagits fram av kommunkansliet med hänsyn till kraven på 
lokalernas opartiskhet, tillgänglighet och deras lämplighet i övrigt som 
lokaler för röstmottagning. 

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

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden fastställer följande 
vallokaler för respektive valdistrikt i kommunen med öppettider enligt vad 
som anges i vallagens (SFS 2005:837) 4 kap. 21 §: 
Lillhärdal-Ängersjö valdistrikt: Skidstadion Sveg 
Sveg-Ytterhogdal valdistrikt: Medborgarhuset Sveg 
Sveg-Glöte valdistrikt: Folkan, Sveg 
Hede-Vemdalen valdistrikt: Sonfjällsskolans matsal Hede 
Funäsdalens valdistrikt: Centralskolans matsal, Funäsdalen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 13, fortsättning Dnr VN 2022/4 
 

 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 14 Dnr VN 2022/5 
 

 

Reservlokaler vid val till riksdag, kommun och region 
2022 

Beslut 

Valnämnden fastställer gymnastiksalen på Norra skolan i Sveg, curlinghallen 
i Hede och brandstationen i Funäsdalen som reservlokaler för röstmottagning 
vid valet. 

Ärende 

Oförutsedda saker kan hända de lokaler som vid valet används för 
röstmottagning. Vare sig det rör sig om medvetet sabotage eller olyckor, kan 
det vara saker som är så allvarliga att fortsatt röstmottagning i lokalen blir 
omöjlig. I en sådan situation skulle röstmottagningen med hjälp av en 
reservlokal ändå kunna fortsätta. 

De allmänna valen är en av stöttepelarna i den svenska demokratin, och det 
är därför viktigt att inte möjligheten att rösta begränsas på grund av avsaknad 
av lokaler för röstmottagning. 

Ekonomi 
Reservlokalerna måste hållas bokade av kommunen hela den period under 
vilken det är möjligt att rösta. Detta kommer innebära en kostnad för 
kommunen.  

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden fastställer 
gymnastiksalen på Norra skolan i Sveg, curlinghallen i Hede och 
brandstationen i Funäsdalen som reservlokaler för röstmottagning vid valet. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 15 Dnr VN 2022/18 
 

 

Tidsramar under valdagen för ambulerande 
röstmottagare 

Beslut 

Valnämnden fastställer den senaste tidpunkten under valdagen som väljare 
kan begära hjälp av ambulerande röstmottagare till klockan 16:00. 

Ärende 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan 
ta sig till ett röstmottagningsställe har rätt att i hemmet eller på annan plats få 
lämna sina röster till så kallade ambulerande röstmottagare  

Det är viktigt att samtliga väljare ges goda möjligheter att lämna sin röst, 
detta måste dock vägas mot kravet att alla röster måste avges innan 
röstmottagningsställena stänger på valdagen. Sista tidpunkt att begära hjälp 
från ambulerande röstmottagare måste sättas så att dessa utan stress kan 
uppsöka väljaren, hjälpa denne att göra i ordning sin röst och därefter lämna 
rösten till en av kommunens röstmottagningslokaler. Då kommunen är stor 
bör sådan tidpunkt sättas med hänsyn till att röstmottagarnas restider i vissa 
fall kan bli långa. 

Ekonomi 
Ambulerande röstmottagning innebär en kostnad för kommunen, men denna 
är redan budgeterad. Beslut i detta ärende kan inte direkt sägas innebära 
någon kostnad eller besparing för kommunen. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden fastställer den 
senaste tidpunkten under valdagen som väljare kan begära hjälp av 
ambulerande röstmottagare till klockan 16:00. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnd 
2022-05-05 

Vn § 16 Dnr VN 2022/17 
 

 

Valsäkerhet 

Beslut 

Valnämnden antar Plan för valsäkerhet 2022. 

Ärende 

Genomförandet av de allmänna valen är en komplicerad process och det 
finns många saker som kan gå fel. Olyckor och andra oförutsedda incidenter 
kan på olika sätt påverka genomförandet, utöver detta finns dessutom risken 
för antagonistiska hot, det vill säga att någon eller några av illvilja försöker 
sabotera valet. 

En god planering för valets säkerhet, med tydliga rutiner, underlättar 
hanteringen om något skulle inträffa som kan påverka valets genomförande. 

Ekonomi 
Vissa åtgärder som vidtas för valets säkerhet medför kostnader, andra är 
praktiskt taget gratis. Samtliga föreslagna åtgärder bedöms rymmas inom 
valnämndens budget. Skulle valet drabbas en oförutsedd händelse eller ett 
sabotage hjälper å andra sidan en god planering till att minska effekterna av 
(och därmed också eventuella kostnader till följd av) händelsen eller 
sabotaget. 

Tjänstemannaförslag 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden antar Plan för 
valsäkerhet 2022. 

Beslutsgång 

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

_____ 

Beslutet skickas till: 
Kommunkansliet 
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