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Valnämndens protokoll 2022-09-11  

Tid och plats  
2022-09-11 klockan 07:00 - 2022-09-12 klockan 03:30 i kommunhuset, Heby, ajournering 2022-09-11 
klockan 07.45-20.30 

Beslutande ledamöter 
Kenth Nilsson (S) ordförande, Anne-Charlotte Mattsson (L), Gerd Carlsson (C), Berith Parmsäter (S), Inga 
Lill Ohlsson (SD) §§ 30-32, Sol Engström (S) § 33, Lars Persson (S) § 34 

Ej tjänstgörande ersättare 
Sol Engström (S) §§ 30-32, Lars Persson (S) §§ 30-33, Rickert Olzon (M) 

Övriga närvarande 

Sofia Holm, Valsamordnare 

Val av justerare 
Anne-Charlotte Mattsson (L) 

Tid och plats för justering 
2022-09-15 klockan 13.30 i kommunhuset, Heby 

Justerade paragrafer 
§ 30- 34  

Underskrift 

 _______________________________________________________________  
Kenth Nilsson, ordförande 

 _______________________________________________________________  
Anne-Charlotte Mattsson, justerare 

 _______________________________________________________________  
Sofia Holm, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-09-11 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-09-15 

Datum då anslaget tas ned 
2022-10-07 

Underskrift 

_______________________ 
Sofia Holm 
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Innehållsförteckning 
Förtidsröstning, information ......................................................................................................................................................................... 4 

Förordnande av röstmottagare ..................................................................................................................................................................... 5 

Schema för dagen ................................................................................................................................................................................................ 6 

Rapportering från valdagen ........................................................................................................................................................................... 7 

Summering av valdagen ................................................................................................................................................................................... 8 
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Vn § 30 Dnr Vn/2022:1 111 

Förtidsröstning, information 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om arbetet med förtidsröstning samt lämnar information om antalet 
inkomna förtidsröster. 

Ink röster  Röstber. Procent 

Tärnsjö   680  1733  39.2 

Östervåla  1096   2363  46.4 

Harbo   419  1357  30.9 

Morgongåva   808  2140  37.8 

Västerlövsta Ö/Huddunge  699  1848  37.8 

Västerlövsta V/Enåker  759  1972  34.4 

Summa    4461  11413  38.5 
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Vn § 31 Dnr Vn/2022:1 111 

Förordnande av röstmottagare 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Ordförande samt vice ordförande har enligt Vn § 17 2022 mandat att förordna ytterligare 
röstmottagare vid behov. 

Två röstmottagare som tidigare förordnats har fått förhinder till valdagen och därför har två nya 
röstmottagare förordnats.  

 

 

 

 
Delges 
Förordnade röstmottagare 
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Vn § 32 Dnr Vn/2022:1 111 

Schema för dagen 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämndens arbetar i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Sammanfattning 
Förvaltningen presenterar följande schema för valnämndens arbete under valdagen, 11 
september: 

07.00 Valnämndens kansli är bemannat. 
07.00 Valnämnden sammanträder. 
07.30 Förtidsröster levereras till vallokalerna av valnämndens ledamöter och 

ersättare. 
07.30 Posten levererar förtidsröster, de sorteras av tre tjänstemän. 
08.00 – 20.00  Kommunhuset är öppet för förtidsröstning. Bemanning på kansliet av två 

tjänstemän samt representanter från valnämnden. 
10.00  Vi hämtar smörgåstårtor hos Jessans och levererar förtidsröster och 

smörgåstårta till valdistrikten. Valnämndens ledamöter och ersättare sköter om 
transporterna. 

10.00 – 14.00  Röstningslokalerna i Enåker och Huddunge är öppna för förtidsröstning. 
Bemannas av två tjänstemän och en tillfrågad lokal person per röstningslokal. 
Rösterna sorteras på plats och levereras till respektive vallokal. 

20.00  Valnämndens samlas. 
20.00 –   Sammanträdesrummet är under kvällen central för allmän information och 

ledning av organisationen inkluderande externa kontakter och rådgivning till 
distrikten; ordföranden ansvarar med stöd av valsamordnare. I personalrummet 
anordnas kaffe och tilltugg. 

21.00  Två mottagningsstationer upprättas för mottagning av distriktens material, i 
Stolriket samt Garveriet; en förtroendevald och en tjänsteman i varje grupp. 
Mottagningsgrupp 1 utgörs av Rickert Olzon samt Marie Löfgren, 
mottagningsgrupp 2 utgörs av Anne-Charlotte Mattson samt Sofia Holm. 

Cirka 02.00 Valdagens arbete avslutas. 
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Vn § 33 Dnr Vn/2022:1 111 

Rapportering från valdagen 
 

Valnämndens beslut 

• Valnämnden noterar enligt sammanfattningen. 
 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen samt valnämnden informerar om arbetet under valdagen. Genomförandet av 
valdagen 11 september 2022 har förflutit utan allvarliga incidenter. 

Valnämnden har vidtagit åtgärder vid några tillfällen under dagen och närvarat vid vallokaler. 
Detta på grund av politisk propaganda för nära vallokaler samt för att säkerställa att ordningen i 
valsedelsställen har upprätthållits i vallokalerna.  

Vid en incident kopplat till politisk propaganda åtgärdades inte felaktigheten av partiet ifråga 
förrän vid valnämndens andra uppmaning. 
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Vn § 34 Dnr Vn/2022:1 111 

Summering av valdagen 
 

Valnämndens beslut 

• Ärendet hänskjuts till nästa sammanträde. 
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