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§ 18 - Risk- och sårbarhetsanalys, valet 2022
(22/VN/7)

Ärendebeskrivning
En risk- och sårbarhetsanalys är framtaget för valet 2022. Målgrupp är alla som arbetar med,
vid och efter förtidsröstning och röstning på valdagen den 11 september 2022.
Risk- och sårbarhetsanalysen är framtaget för att utgöra stöd för valarbetet 2022. Fokus
ligger på de risker som kan uppstå för valets genomförande. Dokumenten är en
vidareutveckling av den risk- och sårbarhetsanalys som valnämnden beslutade om inför EUvalet 2019.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås godkänna bilagd risk- och sårbarhetsanalys för valet 2022.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna bilagd risk- och sårbarhetsanalys för valet 2022 med
föreslagna ändringar.

Beslutsunderlag



TS risk- och sårbarhetsanalys för valet 2022
Risk- och sårbarhetsanalys valet 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Risk- och sårbarhetsanalys, valet 2022
Ärendebeskrivning

En risk- och sårbarhetsanalys är framtaget för valet 2022. Målgrupp är alla som arbetar med, vid och
efter förtidsröstning och röstning på valdagen den 11 september 2022.
Risk- och sårbarhetsanalysen är framtaget för att utgöra stöd för valarbetet 2022. Fokus ligger på de
risker som kan uppstå för valets genomförande. Dokumenten är en vidareutveckling av den risk- och
sårbarhetsanalys som valnämnden beslutade om inför EU-valet 2019.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås godkänna bilagd risk- och sårbarhetsanalys för valet 2022.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Birgitta Rydén

Förvaltningschef

Säkerhetssamordnare

Bilagor
Risk- och sårbarhetsanalys valet 2022
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1 Inledning-vad är valsäkerhet?
Kommunens ordinarie säkerhetsarbete består av flera olika delar vilka
huvudsakligen kan delas in i skydd mot olyckor, krishantering,
kontinuitetshantering, informationssäkerhet, säkerhetsskydd och
verksamhetsskydd 1. Föreliggande dokument är en riskanalys för valet 2022. Den
fokuserar på risker och åtgärder för valet. Den kompletterar
verksamhetsskyddsanalys för valet 2022. 2
Valnämndens ansvar för att skydda genomförandet av allmänna val faller inom
samtliga områden. Arbetet med säkerhet i samband med genomförandet av val
kommer att benämnas arbete för valsäkerhet.
Valnämnden har många centrala uppgifter att utföra inför, under och efter
genomförandet av allmänna val. Röstmottagning, mottagning av röster från
valdistrikt samt genomförandet av uppsamlingsräkningen är några exempel. Ett
otillräckligt skydd av ett viktigt arbetsmoment kan leda till att förtroendet minskar
eller att valgenomförandet påverkas i negativ riktning. Detta kan i sin tur innebära
risk för omprioritering av resurser eller ytterst en eller flera förnyade
sammanräkningar eller ett omval med betydande konsekvenser för såväl ekonomi
som demokrati.
Valmyndighetens valsäkerhetsarbete inför valen 2022 belyser särskilt de
antagonistiska hoten, det vill säga avsiktligt illvilliga hot som syftar till att påverka
genomförandet av val eller förtroendet för genomförandet av val. Antagonistiska
hot skiljer sig från naturhändelser och olyckor genom att det finns ett uppsåt och
en vilja att påverka. Det kan röra sig om terrorism, organiserad brottslighet eller
underrättelsehot men även omfatta andra hot som exempelvis sabotage,
ryktesspridning och stöld utförda av lokala grupper och individer. Antagonistens
syfte är vanligtvis att försöka minska de röstberättigades vilja och förmåga att
rösta, att försvåra eller sabotera själva valgenomförandet alternativt att skada
förtroendet för valgenomförandet. Många gånger kan det betraktas som försök
till otillbörlig påverkan på allmänna val.

2 Risker och riskreducerande åtgärder3
Inför val finns ett så kallat risklandskap. Det kan delas upp i olika riskområden:
Inledningstexten är hämtad från Kommunens handbok Valen till riksdag, kommun- och
regionfullmäktige 2022, kap 5, avsnitt 5.2.
2
Verksamhetsskydd för valet 2022, dat 2022-05-04, dnr VAL 223. Valmyndigheten och
Örebro län, version 0,5.
3
Detta kapitel (2) bygger på MSB 2018-04399 – Juni 2018 Ett robust val ur ett
kommunperspektiv
1
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•
•
•
•
•
•
•

Risk för informationspåverkan
Risk för våld eller hot om våld mot valnämnden eller valkansliets personal
Risk för attack och sabotage mot vallokaler
Risk för sabotage av valmaterial
Risk för stöld och publicering av förtidsröster
Risk för manipulation av röster eller rösträkning
Risk för försumlighet i röstmottagande

2.1 Risk för informationspåverkan
Vikten av att det finns en grundläggande förmåga att förebygga desinformation är
en framgångsfaktor för att förebygga informationspåverkan. Ju mer korrekt och
saklig information som kommunen kan ge sina invånare, desto svårare är det för
olika typer av påverkansförsök att få fäste.
En förebyggande åtgärd är att kommunen informerar om hur valet i kommunen
går till, exempelvis via post eller som information i lokaltidningar och på
kommunens anslagstavlor. Det är också bra att informera i kommunens ordinarie
kommunikationskanaler, t ex. kommunens hemsida och i sociala media, t ex.
facebook.
Andra förebyggande åtgärder är att vid den obligatoriska utbildningen av
röstmottagare lyfta fram och medvetandegöra vad desinformation är och ge
exempel på hur man kan identifiera och hantera desinformation.
Om röstmottagarna är väl informerade om hur valet går till, kan de bemöta
eventuella felaktiga uppfattningar som väljarna har när de kommer till vallokalen.
Röstmottagarna bör vara väl informerade om vilka regler som gäller när någon vill
filma i en vallokal och hur de ska agera om det finns risk att valhemligheten
avslöjas, till exempel genom att någon olovligen filmar när väljarna tar valsedlar.
En annan förebyggande åtgärd är att starta ett samarbete mellan kommunens
kommunikatörer och valkansliet. Den kompetens som finns bland
kommunikatörer för att identifiera och hantera desinformation är värdefull i
valarbetet.
Exempel på riskreducerande åtgärder för informationspåverkan:
• Informationsinsatser till kommunmedborgare om hur valet går till
• Medvetandehöjande utbildningsinsatser inom kommunen
• Samverkan mellan kommunikatörer och valkansliet

En studie inför valet 2018, författare: Malin Björklund, 4C Strategies
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2.2 Risk för våld eller hot om våld mot valnämnden eller
valkansliets personal
För att motverka att förtroendevalda tjänstemän utsätts för våld eller hot om våld
bör valkansliet arbeta i nära samarbete med kommunens säkerhetsamordnare.
Ett nära samarbete gör det lättare att tidigt upptäcka och avvärja potentiella
eventuella hot mot personalen. Hot och våld ska alltid anmälas till polisen.
Hallsbergs kommun har tagit fram en broschyr för hot och våld mot
förtroendevalda samt ett litet plånbokskort med viktiga telefonnummer.
En omvärldsanalys visar att en del kommuner har valt att begränsa tillgänglig
information om valkansliets personal på kommunens hemsida för att minska
exponeringen. I fler fall anges anonymiserade e-postadresser och telefonnummer
för kontakt med valkansliet på kommunens webbplats.
Exempel på riskreducerande åtgärder för hot och våld
• Begränsad information om valkansliets anställda på kommunens hemsida
• Samarbete med kommunpolisen

2.3 Risk för attack och sabotage mot vallokaler
Liksom för hot mot kansliets egen personal krävs det att valkansliet arbetar
tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare och polisen för att möta hot
om attacker mot vallokaler och röstmottagare. I kapitel 5 återfinns lista på
vallokaler och förtidsröstningslokaler.
Det är önskvärt att kommunens röstmottagare får en bra utbildning i att hantera
olika typer av situationer som kan uppstå. Under den obligatoriska utbildningen
för röstmottagare är det som redan nämnts bra om man lägger in en punkt om
säkerhet inför och vid valet. Vid pågående allvarligare hot bör röstmottagarna
vara tydligt informerade om att i första hand kontakta polisen.
Det är viktigt att det finns en tydlig kommunikationsplan vid allvarligare
händelser. Om vallokaler måste utrymmas på grund av bombhot eller attack bör
kommunen vara beredd för att snabbt informera allmänheten om hur kommunen
hanterar situationen, vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits och vilka alternativa
vallokaler som finns att tillgå.
Exempel på riskreducerande åtgärder för attack och sabotage
• Telefonnummer till säkerhetssamordnare och kommunpolis
• Säkerhetspunkt vid utbildning av röstmottagare
• Tryckta kontaktlistor och kontaktkort
• Kommunikationsplan till allmänhet
• Plan för reservlokal
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I processen att administrera lokaler har följande beaktats. Lokalerna ska ha ett
skalskydd. De ska vara tillgängliga ur tillgänglighetsperspektivet. De ska planeras
utifrån ett bra flöde för väljarna (gå in i lokalen, ta röstsedel, få valkuvert, gå till
skärmen, gå till valurnan, gå ut ur lokalen) och ha minsta möjliga trängsel vid
köbildning. Lokalerna ska ha utrymningsvägar och vara möjliga att låsa vid
inrymning. Lokalerna ska vara utrustade på sådant sätt att valhemligheten inte
riskeras. Vidare har tillsyn av brandsäkerhet genomförts vad avser brandsläckare,
brandlarm och utrymningsvägar.
Förtidsröstningslokalerna ska vara tillgängliga ur tillgänglighetsperspektivet. Det
ska finnas säker förvaring av valurna, förtidsröster, valmaterial och röstlängd. I
lokalen ska det vara möjligt att bevara valhemligheten. I lokalen ska finnas en
kontaktlista till valsamordnare samt aktuell larmlista.

2.4 Risk för sabotage av valmaterial
Under de senaste valen i Sverige har det uppmärksammats att enskilda avsiktligt
tar bort eller flyttar om valsedlar från valsedelsbordet för att missgynna ett eller
flera partier. Detta kan i sin tur leda till missförstånd och anklagelser om att vissa
partier systematiskt missgynnas av valorganisationen. Det kan också leda till att
den som röstar tar fel valsedel efter som den rätta inte står på rätt plats.
Konsekvensen blir att personen omedvetet har röstat på något annat parti än det
önskvärda.
Ett sätt att motverka sabotage av valmaterial är att bemanna vallokalerna med
extra röstmottagare för att snabbt kunna motverka mindre sabotage av
valmaterial och valbås.
En rekommendation är att informera röstmottagarna om vikten av att
uppmärksamma ordningen bland valsedlarna, utan att för den skull bevaka
valsedlarna så att väljarna känner sig övervakade.
Exempel på riskreducerande åtgärder sabotage av valmaterial
• Extra röstmottagare i vallokalerna
• Inkludera risk för sabotage i utbildningen av röstmottagare

2.5 Risk för stöld och publicering av förtidsröster
Denna risk handlar om förvaring, transport och distribution av förtidsröster. Säker
förvaring av förtidsröster minskar risken för inbrott och att förtidsröster stjäls och
används (publiceras) i desinformationssyfte.
I sammanhanget är det även viktigt att lyfta de risker som kan uppstå under
transport och distribution av förtidsröster. Valmaterial och förtidsröster måste
kunna transporteras till vallokalerna. Transport sker med promenad där man bär
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material eller genom transport med egna bilar som körs av kommunens egen
personal eller ett externt distributionsföretag. Det är viktigt att känna igen dem
som arbetar med förvaring och distribution. Därför är det bra om dessa har
identitetsbrickor/kort synliga. Oavsett vem som promenerar eller kör, finns risken
att transporterna på ett eller annat sätt saboteras eller övermannas. En åtgärd är
att vid upphandling av transporttjänster ställa krav på värdetransport, eller andra
krav på säker förvaring.
Exempel på riskreducerande åtgärder för stöd och publicering av förtidsröster
• Stärkt skalskydd med larm/bevakning vid förvaringslokaler
• Synliga identitetsbrickor bland röstmottagare

2.6 Risk för manipulation av röster eller rösträkning
Det svenska valsystemet är transparent och svårt att påverka men om det sprids
information om att röster, röstmottagningen eller rösträkning manipulerats så kan
det få betydande konsekvenser för valets trovärdighet. Kommunen kan
genomföra ett antal åtgärder för att förhindra misstankar om att röstmottagare
manipulerar röstmottagningen.
För att minska risken för manipulation av röster eller rösträkning - eller för
misstankar om detsamma finns det olika lösningar hos olika kommuner.
Exempelvis finns regler som innebär att röstmottagare
• inte får stå på någon partipolitisk lista,
• personer som är folkbokförda på samma adress inte bör arbeta i samma
vallokal.
Det bör i Hallsbergs kommun finnas rutiner för hur misstankar/risk för
manipulation av röstning och röstningsmottagande ska hanteras. Detta ökar
tryggheten bland valadministrationens personal, särskilt i dialog med röstande
och media.
Exempel på riskreducerande åtgärder för manipulation av röster eller rösträkning:
• Skärpt kontroll av röstmottagare
• Rutiner och övning för hantering av misstanke om manipulation av röster
eller rösträkning

2.7 Risk för försumlighet i röstmottagande
I likhet med risken för manipulation finns också risken för att röstmottagare
oavsiktligt missköter sitt uppdrag. Att samtliga röstmottagare genomgår
utbildning innan uppdraget är en bra åtgärd för att minska risken för försumlighet.
Utbildningen ses även som en bra möjlighet för valkansliet att möta
röstmottagare och få en bild över vilka som kan behöva ytterligare stöd inför
valgenomförandet.
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Risken för försumlighet minskar om man rekryterar dem som varit röstmottagare
tidigare med gott omdöme. Kommunen får då en stabil bas av röstmottagare som
tidigare påvisat att de kan sköta sitt uppdrag. Alltfler kommuner engagerar egen
personal som röstmottagare. Fördelen med intern rekrytering är att
röstmottagarna är insatta i vad det innebär att vara tjänstemän och vad som
förväntas av dem. Att det finns flera röstmottagare vid en och samma lokal
minskar också risken för att eventuella felaktigheter.
Exempel på riskreducerande åtgärder för försumlighet i röstmottagande
• Inkludera tydlig information om ansvar vid utbildning av röstmottagare
• Rekrytering av tidigare års röstmottagare
• Rekrytering inom kommunen

2.8 Omval
Trots alla förberedelser kan det ändå inträffa saker som vi behöver vara medvetna
om och även kunna hantera. Det är bra om finns en upprättad handlingsplan som
tydligt påvisar hur kommunen ska agera vid händelse av omval. Om ett omval
ändå skulle bli aktuellt måste det finnas beredskap att genomföra det inom
fastställd tid och i övrigt i enlighet med gällande rätt.

3 Sannolikheter och konsekvenser
Föreliggande risk- och sårbarhetsanalys utgår från frågorna ”Vilken är
sannolikheten för att olika händelser/incidenter ska inträffa” och ”Vilka
konsekvenser för valets genomförande uppstår om olika händelser/incidenter
inträffar?” Frågan handlar alltså om sannolikheter för att det händer något som
får som konsekvens att hela valprocessen och procedurer äventyras och leder till
att valet i Hallsbergs kommun ogiltigförklaras och måste göras om.
Valmyndighetens erfarenheter från valet 2018 är att de största hoten mot valen
handlade om spridning av felaktig och vilseledande information och att det fanns
olika aktörer som ville undergräva förtroendet för valsystemet och
valgenomförandet. Det fanns exempelvis en eller flera incidenter i 39 kommuner
som riskerade att påverka genomförandet eller förtroendet för genomförande av
valen. I samband med EU-valet 2019 hade antalet kommuner som rapporterade
incidenter ökat till 63 stycken. Incidentrapporteringarna för EU-valet handlade om
cyberangrepp, förfalskningar av samtycken, sabotage av valsedlar, hot och våld i
samband med valgenomförandet samt desinformation. 4

Texten om erfarenheterna från valen 2018 och 2019 är hämtade från Valmyndigheten, dat
2022-05-04, dnr Val 223. Verksamhetsskydd för valet 2022, version 0,5 Örebro län, sid 5.

4
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Vid tidigare val i Hallsbergs kommun har det varit följande händelser vid några
enstaka tillfällen: köbildning som irriterat, valsedlar har flyttats om i valställ,
valställets ordning har brutits. Medföljande till äldre eller funktionshindrade
röstberättigade har genom ledsagning till röstbåset, bistått vid läsning av
valsedlar, hjälpt till med att kryssa e dyl, och på så sätt, omedvetet och med god
tro, orsakat att valhemlighetsprincipen har brutits.
De siffror som presenteras nedan (kolumn 2 och 3) är uppskattningar.
Uppskattningarna är baserade på erfarenheter av tidigare val. Varje risk har
beaktats med frågorna: har det hänt tidigare vid något val i Hallsbergs kommun.
Om det har hänt tidigare- hur ofta har det hänt? Vad blev konsekvenserna?
Tabell 1 Sannolikheter och konsekvenser i risklandskapet för Hallsbergs
kommun
Risker

Risk för våld eller hot
mot valnämnden eller
valkansliets personal
1) Hotfullt
beteende mot
personal eller
förtroendevalda
2) Våld mot
personal eller
förtroendevalda
Risk för manipulation
av röster eller
rösträkning
3) Röstmottagare
står på partilista

4) Rösträkning
störs av publik
5) Rösträkning
avbryts pga
händelse i lokal
Risk för sabotage av
valmaterial

Sannolikhet
1=låg
5=hög

Konsekvenser för
hela valets
genomförande
1=begränsade
5=katastrofala

Förslag till åtgärd/förebyggande
arbete

2

2

Om det är svårt att lösa situationen
på egen hand, ring i första hand
valkansliet, i andra hand polisen

1

2

Ring polisen

3

3

1

3

1

3

Kontrollera detta innan personen
ifråga förordnas av valnämnden.
Endast de som ej är aktiva i
valrörelsen kommer att kunna
förordnas.
Prata med den som stör och förklara
att hen stör koncentrationen.
Kontakta valkansliet eller ring polis
beroende på händelsens art
Ring valkansli eller polis beroende på
händelsen utveckling
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6) Oordning i
valsedelställ
7) Någon stjäl
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8) Sabotage eller
incident vid
transport av
valsedlar
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3

3

1

3

1

4

1

4

1

2

Ring polis och informera valkansliet

1

2

1

2

Ha en plan för hur elavbrott ska
hanteras
Ha en plan för hur
kommunikationsbortfall ska hanteras

1

5

1

3

15) Inbrottslarm går 2
i vallokal
Risk för försumlighet i
röstmottagande
16) Handhavandefel 3
samt slarv av
röstmottagare

2

17) Röstmottagare
infinner sig inte
för uppdraget
18) Ordningsstörnin
gar vid
förtidsröstning
Risk för
informationspåverkan
19) Negativa och
kränkande
kommentarer

1

2

3

4

Om det är svårt att lösa situationen
på egen hand, ring valkansliet

3

3

Kommunikatörerna håller bevakning
och meddelar valkansliet om det är
något särskilt som behöver göras

9) Påsar med
valsedlar går
sönder vid
transport
Risk för attack och
sabotage mot
vallokaler
10) Handgemäng i
eller utanför
vallokal
11) Sabotage:
Elbortfall
12) Sabotage:
kommunkations
-bortfall
13) Sabotage:
Elsdvåda i
vallokal
14) Brandlarmet går
i valllokal

5
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Skapa rutin för hur valsedelstället ska
övervakas
Håll ständig bevakning av
valsedelställ
Informera om rutiner för transport.
Kontakta valkansliet och informera
valnämndens ordförande alternativt
ring polisen, beroende på vad som
har hänt
Packa påsarna på ett säkert sätt och
hantera påsarna varsamt

Utrym lokal, ring 112, var beredd
med alternativlokal, ha rutiner för
alternativ (sk Plan B)
Utrym lokal, ring 112, var beredd
med alternativlokal, ha rutiner för
alternativ (sk Plan B)
Ring valkansliet

Utbilda röstmottagare om vikten av
noggrannhet och att följa regler samt
ge exempel på vad
handhavandeslarv kan få för
konsekvenser
Säkerställ i förväg att det finns
ersättare

Datum

2022-06-09

om valet på
kommunens
facebooksida
20) Någon
publicerar falsk
information om
valet (i
Hallsbergs
kommun)
Risk för stöld och
publicering av
förtidsröster
21) Osäker
förvaring och
transport av
förtidsröster
Risk för omval
22) Processer och
handhavande
har inga säkra
rutiner

Sida

11(13)

1

3

Samarbeta med kommunikatörerna
för att snabbt få bort falska
meddelanden

1

4

Ha rutiner för hur kommunen
transporterar och förvarar av
förtidsröster

1

5

Säkerställ att det finns utbildad
personal, regler för handhavande av
valmaterial, säkra transporter och
förvaring
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Datum

Sida

2022-06-09

12(13)

4 Sammanställningsmatris sannolikhet och
konsekvens
5. Mycket
hög
sannolikhet
4. Hög
sannolikhet

3. Medelhög
sannolikhet

3, 6, 19

18

16

2. Låg
sannolikhet

1,15

7

10, 11

1.Mycket låg
sannolikhet

2, 10, 11, 12,
17

4, 5, 7, 14, 20

8, 9, 21

Sannolikhet/
Konsekvens

1.
Begränsade

2.
Betydande

3.
Allvarliga

4.
Mycket
allvarliga

Sammanfattningsvis visar matrisen på att de största sårbarheterna ligger i
förvaring och transport av röster, eldsvåda i vallokal, ordningsstörning vid
rösträkning. Handhavandefel eller slarv av röstmottagare samt bristande rutiner
och mindre bra processer för valgenomförande kan få mycket allvarliga eller
katastrofala konsekvenser för valets giltighet i kommunen, riskera omval och
därmed för förtroendet för den kommunala verksamheten. Det är därför denna
riskanalys rekommenderar obligatorisk utbildning för röstmottagare om hur risker
kan byggas bort och hur valet blir ett säkert och tryggt val som kan genomföras
med glädje och öppenhet samtidigt som bevarandet av valhemligheten säkras.

5 Lokaler val 2022
Denna bilaga listar de lokaler som kommer att användas som
förtidsröstningslokaler och vallokaler för valet 2022.

Förtidsröstningslokaler
•

Åsens dagcentral Hallsberg södra
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13, 22

5.
Katastrofala

Datum

2022-06-09

•
•
•
•
•
•

Werners backe: Hallsbergs norra
Pålsboda: Folkets hus
Sköllersta: Sköllersta skola matsalen
Hjortkvarn: Biblioteket Hjortkvarns skola
Vretstorp: Esslatorps dagcentral
Östansjö: Folkets hus

Vallokaler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hässlebergs valdistrikt: Stocksäterskolans matsal
Kårstahults valdistrikt: Werners backe
Vingens valdistrikt: Åsens dagcentral
Vadsbrons valdistrikt: Transtenskolans matsal
Långängens valdistrikt: Långängskolans matsal
Vretstorps valdistrikt: Esslatorps dagcentral
Östansjös valdistrikt: Folkets hus Östansjö
Sköllersta valdistrikt: Sköllersta skola, matsalen
Pålsboda valdistrikt: Folkets hus Pålsboda
Svennevads valdistrikt: Församlingshemmet Svennevad
Bo valdistrikt: Hjortkvarns skola, gymnastiksal
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Sida

13(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Valnämnden

§ 19 - Förtidsröstningslokaler RKR-valet 2022 samt öppettider
(22/VN/9)

Ärendebeskrivning
Valkansliet har sett över tillsammans med säkerhetssamordnaren i Hallsbergs kommun vilka
lokaler vi kan använda oss av till förtidsröstningen. Valkansliet har använt sig av en checklista
som Myndigheten för delaktighet har tagit fram. Vi har även tittat på att brandlarm finns i
samtliga lokaler samt att vi kan ha ett bra flöde i lokalerna med tanke på rådande
omständigheter. Öppettider för förtidsröstningen bifogas.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta godkänna följande röstningslokaler till RKR- valet 2022:
Åsens dagcentral Hallsberg
Werners backe Hallsberg
Esslatorp Vretstorp
Folkets hus Östansjö
Folkets hus Pålsboda
Matsalen Sköllersta skola
Biblioteket Hjortkvarn

Beslut
Valnämnden beslutar godkänna följande röstningslokaler till RKR- valet 2022:
Åsens dagcentral Hallsberg
Werners backe Hallsberg
Esslatorp Vretstorp
Folkets hus Östansjö
Folkets hus Pålsboda
Matsalen Sköllersta skola
Biblioteket Hjortkvarn
Valnämnden tar öppettider för förtidsröstningen som information.

Beslutsunderlag



TS Förtidsröstningslokaler RKR-val 2022
Öppettider förtidsröstningen RKR-valet 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Förtidsröstningslokaler RKR-valet 2022 samt
öppettider
§ 19
22/VN/9

Page 22 of 53

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/9

Förtidsröstningslokaler RKR-valet 2022 samt öppettider
Ärendebeskrivning

Valkansliet har sett över tillsammans med säkerhetssamordnaren i Hallsbergs kommun vilka lokaler
vi kan använda oss av till förtidsröstningen. Valkansliet har använt sig av en checklista som
Myndigheten för delaktighet har tagit fram. Vi har även tittat på att brandlarm finns i samtliga lokaler
samt att vi kan ha ett bra flöde i lokalerna med tanke på rådande omständigheter. Öppettider för
förtidsröstningen bifogas.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta godkänna följande lokaler till RKR- valet 2022:
Åsens dagcentral Hallsberg
Werners backe Hallsberg
Esslatorp Vretstorp
Folkets hus Östansjö
Folkets hus Pålsboda
Matsalen Sköllersta skola
Biblioteket Hjortkvarn
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Anna Lindqvist

Kommundirektör

Valsamordnare

Bilagor
Öppettider för förtidsröstningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Valnämnden

§ 20- Information om erbjudande av röstmottagning
Ärendebeskrivning
Valsamordnaren informerar om att inget intresse för förtidsröstning på Green Cargo, Atria
och Ahsells finns.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås ta punkten som information.

Beslut
Valnämnden beslutar ta punkten som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information om erbjudande av
röstmottagning
§ 20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Valnämnden

§ 21 - Arvode ordförande och vice ordförande samt beredskapsarvode
(22/VN/12)

Ärendebeskrivning
Valkansliet ser över arvode inför varje nytt val. I varje valdistrikt finns det en ordförande och
en vice ordförande. Ordförande leder och fördelar arbetet i vallokalen, vice ordförande
tjänstgör när ordförande inte är närvarande. Valkansliet måste även planera för sena avhopp
av röstmottagare så att det finns utbildade och förordnade reserver som kan hoppa in i
deras ställe. En tumregel att utgå ifrån är att cirka 10% procent av röstmottagarna hoppar av
med kort varsel. Valkansliet föreslår att höja arvode för ordförande och vice ordförande i
valdistrikten samt föreslår ett arvode för röstmottagare som har beredskap på valdagen.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås att godkänna nytt arvode till ordförande på 775 kr och vice ordförande
625 kr samt ett arvode för röstmottagare som har beredskap på valdagen till 500 kr.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna nytt arvode till ordförande på 775 kr och vice ordförande
625 kr samt ett arvode för röstmottagare som har beredskap på valdagen till 500 kr.

Beslutsunderlag


TS Arvode ordförande och vice ordförande samt beredskapsarvode

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Arvode ordförande och vice ordförande samt
beredskapsarvode
§ 21
22/VN/12

Page 28 of 53

Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/12

Arvode ordförande och vice ordförande samt beredskapsarvode
Ärendebeskrivning

Valkansliet ser över arvode inför varje nytt val. I varje valdistrikt finns det en ordförande och en vice
ordförande. Ordförande leder och fördelar arbetet i vallokalen, vice ordförande tjänstgör när
ordförande inte är närvarande. Valkansliet måste även planera för sena avhopp av röstmottagare så
att det finns utbildade och förordnade reserver som kan hoppa in i deras ställe. En tumregel att utgå
ifrån är att cirka 10% procent av röstmottagarna hoppar av med kort varsel. Valkansliet föreslår att
höja arvode för ordförande och vice ordförande i valdistrikten samt föreslår ett arvode för
röstmottagare som har beredskap på valdagen.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås att godkänna nytt arvode till ordförande på 775 kr och vice ordförande 625 kr
samt ett arvode för röstmottagare som har beredskap på valdagen till 500 kr.

Ärendet
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Anna Lindqvist

Kommundirektör

Valsamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Valnämnden

§ 22 - Val av ordförande och vice ordförande i valdistrikten
(22/VN/18)

Ärendebeskrivning
På grund av förändringar i valdistriktens bemanning behöver valnämnden ta ett nytt beslut
om val av ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Förändringen rör vice ordförande i
Sköllersta valdistrikt.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att välja ordförande och vice ordförande enligt bilaga.

Beslut
Valnämnden beslutar att välja ordförande och vice ordförande enligt bilaga.

Beslutsunderlag



TS Val av ordförande och vice ordförande
Förteckning ordförande och vice ordförande i valdistrikten

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Val av ordförande och vice ordförande i
valdistrikten
§ 22
22/VN/18
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/18

Val av ordförande och vice ordförande i valdistrikten
Ärendebeskrivning

På grund av förändringar i valdistriktens bemanning behöver valnämnden ta ett nytt beslut
om val av ordförande och vice ordförande i valdistrikten. Förändringen rör vice ordförande i
Sköllersta valdistrikt.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att välja ordförande och vice ordförande enligt bifogad bilaga.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Maria Fransson

Förvaltningschef

Handläggare

Bilagor
Förteckning av ordförande och vice ordförande i valdistrikten
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Långängens valdistrikt
Lena Thor Ordförande
Ola Sjölin Vice ordförande
Vingens valdistrikt
Petra Brodén Ordförande
Siv Palmgren Vice ordförande
Kårtahults valdistrikt
Mariette Gustavsson Ordförande
Sandra Wilhelmsson Vice ordförande
Hässlebergs valdistrikt
Per-Anders Thor Ordförande
Erik Nilsson Vice ordförande
Vadbrons valdistrikt
Lena Borg Ordförande
Maud Stranneby Vice ordförande
Vretstorps valdistrikt
Lars Göran Larsson Ordförande
Eva Åkesson Vice ordförande
Östansjö valdistrikt
Björn Löthgren Ordförande
Wilma Gottfridsson Vice ordförande
Pålsboda valdistrikt
Eva Sunneborn Ordförande
Lars Eugensson Vice ordförande
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Sköllersta valdistrikt
Viktoria By Ordförande
Lena Skoglund Vice ordförande
Boo valdistrikt
Daniel Kullman Ordförande
Anna Gustavsson Vice ordförande
Svennevads valdistrikt
Kåge Landin Ordförande
Sara Folkesson Vice ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Valnämnden

§ 23 - Vallokaler till RKR-valet 2022
(22/VN/10)

Ärendebeskrivning
Valkansliet har sett över tillsammans med säkerhetssamordnaren i Hallsbergs kommun vilka
lokaler vi kan använda oss av som vallokaler.
Valkansliet har använt sig av en checklista som Myndigheten för delaktighet har tagit fram.
Vi har även tittat på att brandlarm finns i samtliga lokaler samt att vi kan ha ett bra flöde i
lokalerna
med tanke på rådande omständigheter.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås att godkänna följande lokaler till RKR- valet 2022:
Vingens valdistrikt - Åsens dagcentral
Långängens valdistrikt - Matsalen Långängsskolan
Vadsbron valdistrikt - Matsalen Transtenskolan
Kårstahults valdistrikt - Werners backe
Hässlebergs valdistrikt - Matsalen Stocksäterskolan
Vretstorps valdistrikt – Esslatorps dagcentral
Östansjö valdistrikt - Folkets hus
Pålsboda valdistrikt - Folkets hus
Sköllersta valdistrikt- Matsalen Sköllersta skola
Bo valdistrikt – Gymnastiksalen Hjortkvarns skola
Svennevads valdistrikt - Församlingshemmet

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna följande lokaler till RKR- valet 2022:
Vingens valdistrikt - Åsens dagcentral
Långängens valdistrikt - Matsalen Långängsskolan
Vadsbron valdistrikt - Matsalen Transtenskolan
Kårstahults valdistrikt - Werners backe
Hässlebergs valdistrikt - Matsalen Stocksäterskolan
Vretstorps valdistrikt – Esslatorps dagcentral
Östansjö valdistrikt - Folkets hus
Pålsboda valdistrikt - Folkets hus
Sköllersta valdistrikt- Matsalen Sköllersta skola
Bo valdistrikt – Gymnastiksalen Hjortkvarns skola
Svennevads valdistrikt - Församlingshemmet

Beslutsunderlag


TS Vallokaler RKR-valet 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Vallokaler till RKR-valet 2022
§ 23
22/VN/10
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/10

Vallokaler till RKR-valet 2022
Ärendebeskrivning

Valkansliet har sett över tillsammans med säkerhetssamordnaren i Hallsbergs kommun vilka lokaler
vi kan använda oss av som vallokaler.
Valkansliet har använt sig av en checklista som Myndigheten för delaktighet har tagit fram.
Vi har även tittat på att brandlarm finns i samtliga lokaler samt att vi kan ha ett bra flöde i lokalerna
med tanke på rådande omständigheter.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås att godkänna följande lokaler till RKR- valet 2022:
Vingens valdistrikt - Åsens dagcentral
Långängens valdistrikt - Matsalen Långängsskolan
Vadsbron valdistrikt - Matsalen Transtenskolan
Kårstahults valdistrikt - Werners backe
Hässlebergs valdistrikt - Matsalen Stocksäterskolan
Vretstorps valdistrikt – Esslatorps dagcentral
Östansjö valdistrikt - Folkets hus
Pålsboda valdistrikt - Folkets hus
Sköllersta valdistrikt- Matsalen Sköllersta skola
Bo valdistrikt – Gymnastiksalen Hjortkvarns skola
Svennevads valdistrikt - Församlingshemmet

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Anna Lindqvist

Kommundirektör

Valsamordnare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Valnämnden

§ 24 - Utkvittering av värdeförsändelser
(22/VN/17)

Ärendebeskrivning
Under valperioden ska värdeförsändelser kvitteras ut via PostNord. Ett antal tjänstepersoner
samt ordförande i valnämnden föreslås kunna kvittera ut värdeförsändelser. I och med att
bilagan innehåller personnummer och inte kan delges via mail så kommer nämnden få
redovisat på nämnden vilka personer det rör sig om.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att förordna de personer som angivits i bilagan till ärendet att
kunna kvittera värdeförsändelser under valet 2022.

Beslut
Valnämnden beslutar att förordna de personer som angivits i bilagan till ärendet att kunna
kvittera värdeförsändelser under valet 2022.

Beslutsunderlag



TS Utkvittering värdeförsändelsen
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Utkvittering av värdeförsändelser
§ 24
22/VN/17
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/17

Utkvittering av värdeförsändelser
Ärendebeskrivning

Under valperioden ska värdeförsändelser kvitteras ut via PostNord. Ett antal tjänstepersoner
samt ordförande i valnämnden föreslås kunna kvittera ut värdeförsändelser. I och med att bilagan
innehåller personnummer och inte kan delges via mail så kommer nämnden få redovisat på nämnden
vilka personer det rör sig om.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att förordna de personer som angivits i bilagan till ärendet att kunna
kvittera värdeförsändelser under valet 2022.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Anna Lindqvist

Kommundirektör

Valsamordnare

Bilagor
Förteckning över personer som får kvittera värdeförsändelser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-06-09

Valnämnden

§ 25 - Ambulerande röstmottagare
(22/VN/11)

Ärendebeskrivning
Valnämnden ska förordna röstmottagare som kan utföra ambulerande röstmottagning.

Förslag till beslut
Valkansliet föreslår valnämnden att utse följande personer till ambulerande röstmottagare.
Anna Lindqvist
Maria Fransson
Helen Björlin
Christina Torpman
Ulrika Fredriksson Lindberg
Susanne Naeslund

Beslut
Valnämnden beslutar att utse följande personer till ambulerande röstmottagare.
Anna Lindqvist
Maria Fransson
Helen Björlin
Christina Torpman
Ulrika Fredriksson Lindberg
Susanne Naeslund

Beslutsunderlag


TS Ambulerande röstmottagare

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ambulerande röstmottagare
§ 25
22/VN/11
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/11

Ambulerande röstmottagare
Ärendebeskrivning

Valnämnden ska förordna röstmottagare som kan utföra ambulerande röstmottagning.

Förslag till beslut

Valkansliet föreslår valnämnden att utse följande personer till ambulerande röstmottagare.
Anna Lindqvist
Maria Fransson
Helen Björlin
Christina Torpman
Ulrika Fredriksson Lindberg
Susanne Naeslund

Ärendet

När valnämnden rekryterar röstmottagare som ska vara ambulerande röstmottagare är det viktigt att
tänka på att det är ett uppdrag där röstmottagarna möter väljare som inte själv kan ta sig till ett
röstmottagningsställe och ofta befinner sig i hemmet eller på sjukhus.
☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Lena Fagerlund

Anna Lindqvist

Kommundirektör

Valsamordnare
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Valnämnden

§ 26- Information om förordnande av röstmottagare
Ärendebeskrivning
Valsamordnaren informerar om förfarandet kring förordnande av röstmottagare.

Beslut
Valnämnden tar punkten som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

§ 27- Information gällande annonsering
Ärendebeskrivning
Valsamordnaren informerar kring annonsering i dagspressen.

Beslut
Valnämnden tar punkten som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28- Utbildningar och informationsmöten
Ärendebeskrivning
Valsamordnaren informerar nämnden kring utbildningstillfällen samt informationstillfälen
inför val 2022.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås ta punkten som information.

Beslut
Valnämnden tar punkten som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29- Övrigt
Ärendebeskrivning
Punkten utgår då inga övriga punkter anmäls.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.
Nästa sammanträde hålls den 10 aug kl 15:00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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