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§ 7  
 
Godkännande av dagordningen  
Beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen. 
 
___________ 
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§ 8 VN 2022/8  
 

Vallokaler och öppettider vid val till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige 2022 

Beslut 
Följande vallokaler ska användas vid valen 2022: 

Valdistrikt Vallokal 

Västerljung Sockenstugan 

Vagnhärad Östra Hedebyskolan, klassrum A1 

Vagnhärad Norra Hedebyskolan, klassrum A2 

Vagnhärad Södra Hedebyskolan, klassrum A3 

Vagnhärad Västra Hedebyskolan, klassrum A4 

Trosa Sydost  Tomtaklintskolan, klassrum A1 

Trosa Sydväst Tomtaklintskolan, klassrum A2 

Trosa Södra Tomtaklintskolan, klassrum A3 

Trosa Centrum Tomtaklintskolan, klassrum N1 

Trosa Nordväst Tomtaklintskolan, klassrum N2 

Trosa Norra Tomtaklintskolan, klassrum N3 

___________ 
 
Ärendet  
Vid de senaste valen har kommunen haft vallokaler i Sockenstugan i Västerljung, 
Hedebyskolan i Vagnhärad och Tomtaklintskolan i Trosa. Det har fungerat väl och 
väljarna är vana att gå dit på valdagen. Därför föreslås att de även ska användas 
som vallokaler vid valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige den 11 
september 2022. Eftersom det gjorts en ny valdistriktsindelning inför höstens val 
har valkansliet gjort en översyn av lämpliga lokaler i kommunen. Utifrån översynen 
konstaterar valkansliet att Hedebyskolan och Tomtaklintskolan fortsatt är lämpliga 
lokaler. För att få till ett bra flöde till vallokalerna och minska riskerna för 
köbildning, vid såväl valsedlarna som till vallokalerna föreslås att klassrummen i A-
korridoren i Hedebyskolan används.  
 
Vid val till riksdag, kommun och region slår vallagen fast att vallokalerna ska hållas 
öppna mellan kl. 08:00 och 20:00.  
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-02-18.  
 



TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5(13) 
Valnämnden 2022-03-07 

 
 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

§ 9     VN 2022/10 
 
 

Genomförande av förtidsröstning vid val till riksdag, 
kommun och region 2022 

Beslut  
1. Valnämnden godkänner att förtidsröstning sker på följande platser, datum 

och tider: 
 

Datum 
Skärborgarnas 
hus, Trosa 

Hedebyhallen, 
Vagnhärad 

Västerljungs 
bibliotek,  
Bibblan Birk 

24 aug, onsdag 10:00-18:00 12:00-20:00 - 

25 aug, torsdag 12:00-20:00 10:00-17:00 - 

26 aug, fredag 10:00-16:00 10:00-16:00 - 

27 aug, lördag 10:00-14:00 - - 

28 aug, söndag - 10:00-14:00 - 

29 aug, måndag 10:00-17:00 10:00-18:00 - 

30 aug, tisdag 10:00-18:00 10:00-17:00 - 

31 aug, onsdag 10:00-18:00 12:00-20:00 - 

1 sep, torsdag 12:00-20:00 10:00-17:00 18:00-20:00 

2 sep, fredag 10:00-16:00 10:00-16:00 - 

3 sep, lördag 10:00-14:00 10:00-14:00 - 

4 sep, söndag 10:00-14:00 - - 

5 sep, måndag 10:00-17:00 10:00-18:00 - 

6 sep, tisdag 10:00-18:00 10:00-17:00 - 

7 sep, onsdag 10:00-18:00 12:00-20:00 - 

8 sep, torsdag 12:00-20:00 10:00-17:00 18:00-20:00 

9 sep, fredag 10:00-18:00 10:00-18:00 - 

10 sep, lördag 10:00-14:00 10:00-14:00 - 

11 sep, söndag 08:00-20:00 - - 

 
2. Kanslichefen får i uppdrag att förordna och schemalägga röstmottagare vid 

förtidsröstningen.  
___________ 

 
 

Forts.  
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Forts. § 9 
 
Ärendet  
Inför höstens val har en översyn gjorts av lokaler för förtidsröstning. Vid tidigare 
val har det anordnats förtidsröstning på Trosa Stadsbibliotek och Biblioteket Navet i 
Vagnhärad. Bibliotekens lokaler bedöms inte längre vara lämpade för ändamålet. 
Det är för trånga utrymmen för att få till ett bra flöde och avskildhet vid tagande av 
valsedlar. 
 
Enligt vallagen ska minst en röstningslokal vara öppen varje dag under 
förtidsröstningsperioden som är den 24 augusti till 11 september. Öppettiderna 
utgår från tidigare vals öppettider men har justerats eftersom vi inte längre 
behöver följa bibliotekens öppettider. Öppettiderna baseras också på statistik från 
tidigare val där vi kan se när det varit färre röstande och fler röstande.  
 
Vid valet 2018 hade förtidsröstningslokalerna totalt öppet i 229,5 timmar. Vid valet 
till riksdag, kommun och region 2022 föreslås förtidsröstningslokalerna totalt att ha 
öppet i 237 timmar. 
 
Valkansliet har efter utskicket sett över förtidsröstningen på valdagen och förordar 
en annan lokal ur tillgänglighetssynpunkt. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Dan Larson (M): bifall till framskrivet förslag med följande ändring: 
Skärborgarnas hus ersätter Trosa kommunhus som förtidsröstningslokal på 
valdagen den 11 september.  
 
Beslutsgång  
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget från Dan Larson (M) 
och finner att nämnden gör så.  
 
Ärendets beredning  
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-02-25. 
– Förtidsröstningens öppettider 2022 jämfört med öppettider 2018. 
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§ 10     VN 2022/4 
 
Riktlinjer vid rekrytering av röstmottagare  

Beslut  
1. Kandidater som förekommer på valsedlar som finns tillgängliga i vallokaler och 
röstningslokaler i kommunen får inte arbeta som röstmottagare vid valen.  
 
2. Förtroendevalda som har politiskt uppdrag i Trosa kommun får inte arbeta som 
röstmottagare vid valen. 
 
3. Vid rekrytering av röstmottagare till valdistrikten ska ordförande utgå från att 
personen i fråga passar för uppgiften. Bedömningen kan göras utifrån egen 
kunskap om personen eller genom referenser. 
___________ 

 
Ärendet 
Varje kommun ansvarar själv för att fastställa kriterier vid val av röstmottagare. En 
princip som infördes av valnämnden vid EU-valet och RKL-valen 2014 var att 
personer som kandiderar på lista inte ska få arbeta som röstmottagare, det för att 
inte riskera förtroendet för valförfarandet. I övrigt ska valdistriktens ordförande 
utgå från att personen i fråga passar för uppgiften. Bedömningen kan göras utifrån 
egen kunskap om personen eller genom referenser. 
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-02-18 
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§ 11     VN 2022/7 
 
Rekrytering av ordförande till valdistrikt  

Beslut  
1. Kanslienheten får i uppdrag att rekrytera ordförande till valdistrikten.  
 
2. Ordföranden i valdistrikten får ansvaret att rekrytera vice ordförande, 
röstmottagare och reserv till sina respektive valdistrikt. 
 
3. Ordföranden i valdistrikten ska vid rekrytering av röstmottagare följa 
valnämndens riktlinjer.  
___________ 

 
Ärendet 
Valkansliet ansvarar för att rekrytera ordföranden till valdistrikten. Valnämnden 
förordnar därefter ordförandena.  
 
Ordförandena i valdistrikten ansvarar för rekrytering av röstmottagare till 
valdistrikten. Ordföranden ska senast den 2 maj meddela valkansliet vilka de 
föreslår som röstmottagare i respektive distrikt. Det är enligt vallagen valnämnden 
som sedan formellt förordnar dessa. Ordförandena ska vid rekryteringen ta hänsyn 
till valnämndens beslut om riktlinjer vid rekrytering av röstmottagare.  
 
Valkansliet kommer vid behov hjälpa till med rekrytering av röstmottagare eftersom 
antal valdistrikt utökats vilket får till följd att det behövs fler röstmottagare än 
tidigare val.  
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-02-18 
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§ 12     VN 2022/5 
 
Antal röstmottagare i vallokaler  

Beslut  
1. Valdistrikt som har under 1 000 röstberättigade ska bemannas enligt följande: 
 1 ordförande 
 1 vice ordförande 
 3 röstmottagare  

1 reserv som finns tillgänglig under valdagen   
 
2. Valdistrikt som har över 1 000 röstberättigade ska bemannas enligt följande: 
 1 ordförande 
 1 vice ordförande 
 4 röstmottagare 

1 reserv som finns tillgänglig under valdagen  
 
3. Valdistrikt som har över 1 500 röstberättigade ska bemannas enligt följande: 
 1 ordförande 
 1 vice ordförande 
 5 röstmottagare 

1 reserv som finns tillgänglig under valdagen 
___________ 

 
Ärendet 
Regler om röstmottagare finns i 3 kap. vallagen. Där anges att det på varje 
röstmottagningsställe ska finnas så många röstmottagare som behövs för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras. I varje valdistrikt ska det utses minst 
fyra röstmottagare, varav en är ordförande och en vice ordförande. Vid 
röstmottagning i vallokal ska minst tre röstmottagare vara närvarande samtidigt. 
En av dessa ska vara ordförande eller dennes ersättare. Fördelningen av antal 
röstmottagare i valdistrikten är samma som vid tidigare val.  
 
Vid samtliga vallokaler kommer det bemannas med vallokalsvärdar för att bland 
annat hantera valsedlar och svara på frågor, vilket avlastar röstmottagarna i 
vallokalerna.  
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-02-18 
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§ 13     VN 2022/6 
 
Arvoden till röstmottagare vid valet till riksdag, kommun- 
och regionfullmäktige 

Beslut  
1. Arvode betalas ut enligt följande: 

Funktion Arvode för arbete i vallokal 

Ordförande 3930 kronor (5,5 % = 3932)  

Vice ordförande 2500 kronor (3,5 % = 2502) 

Ordinarie röstmottagare 2150 kronor (3 % = 2145) 

Röstmottagare i reserv 570 kr (0,8 % = 572)  

Vallokalsvärd 210 kr/tim (0,3 % = 214,5) 

 
2. Arvode för deltagande vid valutbildning betalas ut till ordförande, vice 
ordförande, ordinarie röstmottagare och reserv i valdistrikten enligt 
förrättningsarvode för förtroendevalda (timarvode).  

___________ 
 

Ärendet 
Arvoden till ordförande, vice ordförande och ordinarie röstmottagare baseras på en 
procentsats av riksdagsmannaarvodet. Enligt beslut från valnämnden  
2014-03-03, § 7, ska röstmottagarna arvoderas enligt följande: ordförande  
5,5 %, vice ordförande 3,5 %, ordinarie röstmottagare 3 % samt reserv 0,8 %. 
Den summa som beräkningen ger avrundas till närmaste tiotal. 
Riksdagsmannaarvodet 2022 är fastställt till 71 500.  
 

I likhet med tidigare val föreslår valkansliet att varje distrikt även ska rekrytera en 
röstmottagare i reserv som kan gå in som röstmottagare i händelse av att någon av 
de ordinarie röstmottagarna uteblir på valdagen på grund av sjukdom eller lik-
nande. För att reserven ska hålla sig tillgänglig under valdagen föreslås att reser-
ven ska få ett arvode på 0,8 % av riksdagsmannaarvodet. Om reserven går in istäl-
let för ordinarie röstmottagare på valdagen kommer den att få ett sammanlagt ar-
vode som motsvarar ordinarie röstmottagares arvode.   

Utöver de reserver som respektive ordförande kommer rekrytera planerar 
valkansliet att utbilda fler röstmottagare som ska vara tillgängliga som reserver i 
händelse av exempelvis ett stort utbrott av sjukdomar såsom covid-19.  

Forts.  
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Forts. § 13 

Vallokalsvärdar  

Vid samtliga vallokaler kommer det bemannas med flera vallokalsvärdar för att 
bland annat hantera valsedlar och eventuell köbildning. Eftersom det gjorts en ny 
valdistriktsindelning inför höstens val där vi ändrat vallokalernas namn och utökat 
med antal vallokaler på skolorna så behöver värdarna också finnas till hands för att 
visa väljarna till rätt lokal och svara på frågor. Vallokalsvärdarna föreslås få ett 
timarvode på 0,3 % av riksdagsmannaarvodet.  

Arvode för valutbildning 
Utöver arvode för valdagen betalas det även ut ett arvode för deltagande vid 
utbildning. Vid utbildningen betalas det ut ett förrättningsarvode som är ett 
timarvode. Förrättningsarvodet uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode per 
timme under de två första timmarna. Efter de två första timmarna utgår ett arvode 
om 0,15 % av ett riksdagsmannaarvode för varje påbörjad halvtimme. Utbildningen 
beräknas pågå under ca 3 timmar vilket ger ett arvode på ca 536 kronor.   
 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och valsamordnare Sandra 
Berwing 2022-02-11 
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§ 14     VN 2022/9 
 
Genomförande av institutionsröstning vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige  

 
Beslut  
1. Valnämnden beslutar att institutionsröstning ska ske på följande platser och 
tider:  

Plats Datum och tid 

Ängsgården Tisdag 30 augusti, kl. 14.00–15.00  

Trosagården Onsdag 31 augusti, kl. 14.00–15.00  

Häradsgården Torsdag 1 september, kl. 14.00–15.00 

 
2. Kanslichefen får i uppdrag att förordna och schemalägga röstmottagare vid 
förtidsröstningen. 

___________ 
 

Ärendet 
Kommunen kan vid sidan av den förtidsröstning som vänder sig till väljare i all-
mänhet också arrangera förtidsröstning riktad mot särskilda grupper. Vid de sen-
aste valen har det anordnats institutionsröstning vid kommunens särskilda boen-
den, Trosagården, Häradsgården samt Ängsgården.  

Valkansliet föreslår att institutionsröstning ska hållas vid ovanstående boenden 
även vid valet den 11 september. Institutionsröstningen bör hållas under ett tillfälle 
om en timme per boende. Fastställande av datum för röstmottagning har skett till-
sammans med respektive enhetschef på boendena.  

 
Ärendets beredning 
- Tjänsteskrivelse från kanslichef Helena Edenborg och nämndsekreterare Sandra 
Berwing 2022-02-04 
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§ 15  
 

Nästa sammanträde  

Nästa sammanträde med valnämnden är måndag den 25 april kl. 15:15 
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