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§ 12  

Fastställande av föredragningslistan 

Valnämndens beslut 

1. Föredragningslistan fastställs.  
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§ 13 VN 12/2022-110 

Röstberättigade 2022-03-01 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen samt noterar att det finns 

anledning att se över valdistriktsindelningen inför valet 2026. 

Sammanfattning 

Röstberättigade 2022-03-01: 

Valdistrikt Vallokal Riks-

dag 

Kommun-

fullmäkt. 

Region-

fullmäkt 

2021-03-01 
kommunfullm. 

Ladubacksgärdena-

N Skogen 

Ladubacks-

skolan 

1 318 1 330 1 330 1 347 

Prästgärdet Vasa-

gymnasiet 

1 117 1 138 1 138 1 111 

Sturestaden-

Nästkvarn 

Medborgar-

huset 

1 438 1 516 1 516 1 522 

Ringsborg-

Strömsborg 

Biblioteket 1 551 1 702 1 702 1 675 

Herrängen-

Ekbacken 

Gäddgårds-

skolan 

893 923 923 921 

Brattberget-

Strömsnäs 

Brattbergs-

skolan 

1 757 1 798 1 798 1 798 

Landsförsamlingen- 

Vasastaden 

Nybyholms-

skolan 

1 065 1 155 1 155 1 160 

Götlunda-Medåker Götlunda 

skola 

1 708 1 727 1 727 1 708 

Summa   10 847 11 289 11 289 11 242 
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§ 14  

Rapportering kring arbetet med förberedelser och 
rekrytering av röstmottagare inför valet  

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden tackar för informationen. 

Sammanfattning 

Valkansliet informerar om pågående arbete med rekrytering av röst-

mottagare vid förtidsröstning och i vallokal på valdagen.  

Valmyndigheten har stort fokus på säkerhet inför höstens val, både 

utifrån hot om valfusk, men framför allt utifrån farhågor om 

spridande av felaktiga information och andra störningar som kan 

påverka allmänhetens förtroende för valets genomförande. Val-

kansliet har tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare och 

valnämndens ordförande inspekterat samtliga vallokaler. Förslag på 

åtgärder som kan vidtas i vallokal, genom möblering, flödestänk och 

begränsningar i antalet röstande i vallokal samtidigt, kommer att 

diskuteras med ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten.  
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§ 15 VN 9/2022-111 

Förtidsröstning på Biblioteket, öppettider 

Valnämndens beslut 

1. Förtidsröstning på biblioteket ska vid allmänna valet 2022 

anordnas på följande tider: 

Måndag-torsdag 10.30-19.00 
Fredag 10.30-16.00 
Lördag 11.00-14.00 
Söndag 11.00-14.00 
Söndag 11 september 08.00-20.00 

Sammanfattning 

Förtidsröstning vid allmänna val 2022 ska anordnas samtliga dagar 

från onsdagen den 24 augusti till och med valdagen, söndagen den 

11 september. 

Valnämnden beslutade 2022-01-14 att förtidsröstning ska anordnas 

på Biblioteket i Arboga. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande öppettider för för-

tidsröstningen: 

Förtidsröstning (Bibliotekets öppettider) 

Må-to  10.30-19.00 (Må-to  10.30-19.00) 
Fr 10.30-16.00 (Fr         10.30-16.00) 
Lö  11.00-14.00 (Lö        11.00-14.00) 
Sö  11.00-14.00 (Sö         Stängt) 

Sö 11/9 08.00-20.00   
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§ 16 VN 9/2022-111 

Förtidsröstning på vårdinrättningar, förordnande av 
röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Till röstmottagare vid vårdinrättningar 2022 förordnas       

Ylva Petersson, Kajsa Landström, Carl Björnberg och      

Carina Widholm-Johansson. 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade 2022-01-14 att delegera till valnämndens 

kansli att besluta om vid vilka vårdinrättningar det ska anordnas 

förtidsröstning. 

Efter avstämning med enhetschefer och arbetsledare för äldreboen-

den tas beslut om att anordna förtidsröstning vid samtliga boenden; 

Götgården, Strömsborg, Strandgården, Trädgården och Åspegeln. 

Till röstmottagare på vårdinrättningar 2022 föreslås Ylva Petersson, 

Kajsa Landström, Carl Björnberg och Carina Widholm-Johansson 

utses.  
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§ 17 VN 9/2022-111 

Lokal och öppettider för förtidsröstning på valdagen i 
Medåker 

Valnämndens beslut 

2. Förtidsröstning på valdagen anordnas i församlingshemmet i 

Medåker klockan 10.00-14.00. 

Sammanfattning 

Valdistriktet i Medåker är sedan tidigare sammanslaget med Göt-

lunda. Boende i Medåker har vid tidigare val haft möjlighet att för-

tidsrösta på valdagen i Medåkers skola. 

Valnämndens kansli föreslår att förtidsröstning på valdagen den 11 

september anordnas i församlingshemmet Klockargården i Medåker 

mellan klockan 10.00 och 14.00.  
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§ 18 VN 8/2022-111 

Förordnande av ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

1. Som ambulerande röstmottagare vid allmänna val 2022 
förordnas:     Ylva Petersson 

Kajsa Landström 
Carl Björnberg 
Carina Widholm Johansson 

2. Behörighet att vid behov förordna fler ambulerande röst-

mottagare bland de som valnämnden förordnar till röst-

mottagare under förtidsröstning och på valdagen, delegeras 

till kanslichef Ylva Petersson. 

Sammanfattning 

Personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder 

inte har möjlighet att ta sig till vallokal eller förtidsröstningslokal, 

har rätt till ambulerande röstmottagning på den plats personen be-

finner sig (inom kommunens gränser) under hela förtidsröstnings-

perioden. Ambulerande röstmottagning ska utförs av minst två 

särskilt förordnade röstmottagare.   
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§ 19 VN 7/2022-110 

Bemyndigande av rätten att kvittera försändelser med 
förtidsröster och brevröster från Post Nord AB 

Valnämndens beslut 

1. Rätten att kvittera försändelser från Post Nord AB med in-

komna förtidsröster och brevröster delegeras till 

Ylva Petersson 
Kajsa Landström 
Carina Widholm-Johansson 
Carl Björnberg 

Sammanfattning 

En fullmakt krävs för att kunna kvittera ut försändelser med 

inkomna förtidsröster och brevröster från Post Nord AB.  
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§ 20 VN 10/2022-111 

Ordning för placering av partimarkerade valsedlar i 
valsedelsställ 

Valnämndens beslut 

1. Placeringen av partimarkerade valsedlar i valsedelställen görs 

i bokstavsordning enligt följande: 

 

• Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

• Centerpartiet 

• Feministiskt initiativ 

• Kristdemokraterna 

• Liberalerna 

• Miljöpartiet de gröna 

• Moderaterna 

• Omsorgspartiet i Arboga (endast kommunval) 

• Sverigedemokraterna 

• Vänsterpartiet 

• Blanka valsedlar 

 

2. Namnmarkerade valsedlar läggs i bokstavsordning efter 

partibeteckning, separerade från partivalsedlarna. 

Sammanfattning 

Partivalsedlar ska finnas utlagda för de partier som vid senaste riks-

dagsvalet erhöll mer än 1% av rösterna. Det ska också finnas parti-

valsedlar utlagda för de partier som är representerade i kommunen 

eller regionen, om partiet har begärt utläggning.  Omsorgspartiet i 

Arboga har begärt utläggning.  
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§ 21 VN 11/2022-110 

Centraliserad distribution av namnvalsedlar till vallokal 

Valnämndens beslut 

1. Politiska partier erbjuds centraliserad distribution av namn-

valsedlar. 

Sammanfattning 

Valnämndens kansli föreslår att politiska partierna erbjuds möjlighet 

att leverera namnvalsedlar till valnämndens kansli innan valet. Kan-

sliet ombesörjer vidare transport av namnvalsedlarna till respektive 

vallokal tillsammans med partivalsedlar tillhandahållna av Valmyn-

digheten. 

Partierna lämnar sina namnvalsedlar till Valnämndens kansli, 

Smedjegatan 5, 732 30 Arboga 

-  senast måndag 22 augusti inför förtidsröstningen 

-  senast fredag 2 september inför valdagen 

Denna tjänst föreslås även gälla för partier som enligt lag inte har rätt 

att få sina valsedlar utlagda, om partierna efterfrågar tjänsten.  
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§ 22 VN 6/2021-024 

Arvoden till valförrättare 

Valnämndens beslut 

1. Arvode till valförrättare 2022 fastställs enligt nedan. 

Fast arvode: Ordförande i distrikt  2 089 kr 
 Vice ordförande  1 575 kr 
 Övriga valförrättare  1 153 kr 

 Extra rösträknare     826 kr 

Rörligt arvode:   179 kr per arbetad timme 

Sammanfattning 

Personalutskottet beslutade den 4 november 2013, Pu § 37 gällande 

arvoden till valförrättare att följa riksdagsledamöternas arvoden. Det 

rörliga arvodet följer motsvarande för förtroendevaldas timarvode. 

Uppräkning har gjorts till arvoden för 2022 enligt tidigare beslut i 

personalutskottet. 

Riksdagsledamots arvode har förändrats från 65 400 kr för år 2018 kr 

till 71 500 kr. En ökning med 9,3 %. 

Uppräkning har gjorts till arvoden för 2022 enligt följande: 

Fast arvode:  Ordförande i distrikt      2 089 kr 
                       Vice ordförande             1 575 kr 
                      Övriga valförrättare      1 153 kr 
                      Extra rösträknare              826 kr 

Rörligt arvode:  179 kr per arbetad timme  
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§ 23 VN 6/2022-008 

Risk- och sårbarhetsanalys inför val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige 2022 

Valnämndens beslut 

1. Risk- och sårbarhetsanalys inför valet till riksdag, kommun- 

och regionfullmäktige 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Den 11 september 2022 är det återigen val till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige. Det svenska valsystemet är decentraliserat, trans-

parent och manuellt, vilket minskar risken för påverkan. Däremot 

har bland annat Valmyndigheten under de senaste valen lagt mer 

fokus på behovet av ett stärkt skydd. Arbetet med val sker på natio-

nell, regional och lokal nivå, och kommunerna har en viktig roll i att 

se till att valet genomförs utan påverkan på valresultatet eller att för-

troendet för valets genomförande skadas. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram för att stärka kom-

munens robusthet inför och under valet 2022. Den ska höja med-

vetandenivån om risker och sårbarheter vid genomförandet av valet 

samt stärka beredskapen för att kunna motverka och hantera stör-

ningar. 


