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KALLELSE
Valnämndens sammanträde
Tid:

Onsdag den 1 juni kl. 17,00

Plats:

Kommunhuset, Hjälmaren

Föredragningslista
Närvaro
Godkännande av dagordning
Val av justerare
Informationsärenden
1. Information
Beslutsärenden
2. Hantering av valsedlar
3. Arvode röstmottagare
4. Utbildning av förstagångsväljare
5. Riskanalys
Övrigt
6. Övriga frågor

Olle Olsson
Ordförande

Josefin Frank
Sekreterare

Välkomna!
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

21 (xx)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämndens namn

valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-01

Datum för anslagsuppsättande

2022-06-03

Datum för anslagsnedtagande

2022-06-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset i Vingåker

Underskrift
Namnförtydligande

Justerandes sign

………………………………………………………………
Josefin Frank

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

22 (xx)

Vn §

Föredragningslista
Förslag till beslut
1. Valnämnden godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

23 (xx)

Vn §

Val av justerare
Förslag till beslut
1. Valnämnden utser xxxxxxxx)att jämte ordförande justera protokollet. Justeringen
sker xxxxxxxxxxxxxxx på kommunhuset i Vingåker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

24 (xx)

Vn §

Information
Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna

Beskrivning av ärende

Utbildning av röstmottagare datum satt den 30-31 augusti
Utbildning för förstagångsväljare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

25 (xx)

Vn §

Hantering av valsedlar
Förslag till beslut
1. Valsedlarna placeras i bokstavsordning uppifrån och ner samt gul, blå och vit från
vänster till höger.
2. Röstmottagarna lägger ut valsedlar för partier som fått mer än 1 % i av rösterna i
något av de två senaste riksdagsvalen och för partier som är representerade i
landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige. Samt för partier som lämnat in
sina valsedlar till röstmottagningen.
Beskrivning av ärendet

Röstmottagarna svarar för att väljarna i varje vallokal och röstningslokal har
tillgång till partivalsedlar för varje parti som vid senaste riksdagsvalen har fått
mer än 1 % av rösterna och för partier som är representerade i
regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen ligger. Vägen till
Livskvalitet har begärt att få sina partivalsedlar utlagda.
Namnvalsedlar ansvarar partierna för att leverera till röstningslokalerna,
röstmottagarna ansvarar för att lägga ut dem i valsedelställen.
Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagarna.

Valmyndigheten rekommenderar att ett valsedelsställ per vallokal avsätts för
de valsedlar som valadministrationen är skyldig att lägga ut. Detta
kompletteras med ytterligare valsedelsställ där de partier som så önskar lägga
ut namnvalsedlar kan placera dessa. De olika valsedelsställen bör placeras intill
varandra så att samtliga partiers valsedlar exponeras på likvärdigt sätt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

26 (xx)

Vn §

Arvode för röstmottagare
Valnämnden beslutar
Valnämnden beslutar att
1. Valnämnden fastställer arvode för röstmottagare enligt nedan, att gälla för RKRvalet 2022och EU-valet 2024, revidering sker inför varje val.
2.
Ordförande – 3 200 kr
3.
Vice ordförande – 2 675 kr
4.
Röstmottagare – 1 700 kr
Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med valnämndens ordförande tagit fram
förslag på nytt arvode för röstmottagare Förslag till nytt arvode ska nu fastställas av
valnämnden. Valnämnden har fått delegation att detta revideras av valnämnden inför
varje val.
Det höjda arvodet kommer att rymmas inom befintlig budget, eftersom kommunen har
fått lite högre statsbidrag än beräknat. Samt att valdistrikten minskat så det behövs inte
lika många personer. Uppräkningen är gjord utifrån riksstads arvodet som har ökat
med 7% sen valet 2018.
Förslag på nytt arvode för röstmottagare:
Ordförande – 3 200 kr
Vice ordförande – 2 675 kr
Röstmottagare – 1 700 kr
Total kostnad: 120 250 kr (50 st. röstmottagare)
Gammalt arvode för röstmottagare:
Ordförande – 3 000 kr
Vice ordförande – 2 500 kr
Röstmottagare – 1 600 kr
Total kostnad: 105 700 kr (55 st. röstmottagare)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

27 (xx)

Vn §

Utbildning förstagångsväljare
Förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att en utbildning för förstagångsväljare hålls i Åbrogården
23 augusti kl 17,00
Beskrivning av ärendet
2019 inkom ett medborgarförslag till Vingåkers kommun om att utföra ett
rösträttsdiplom till förstagångsväljare i kommunen. Valnämnden fick i uppdrag av
kommunstyrelsen att inför valet 2022. Genomföra en informationsträff för
förstagångsväljare i Vingåkers kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-09-10
Medborgarförslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

2019-09-10
Handläggare

Marlene Mård
0151-192 01
Marlene.Mard@vingaker.se
Diarienummer

KS 2018/411

Svar på medborgarförslag – rösträttsdiplom för
ungdomar
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunledningsförvaltningen att inför
kommande val till riksdag, kommun och landsting genomföra en informationsträff
specifikt för förstagångsväljare i Vingåkers kommun.
2. Kommunstyrelsen beslutar att med ovan uppdrag anse medborgarförslaget
besvarat.
3. Kommunstyrelsen beslutar att delge kommunfullmäktige svaret.
Beskrivning av ärendet
Becca Chaney har inkommit med ett medborgarförslag gällande Rösträttsdiplom för
ungdomar i Vingåker. Förslagsställaren föreslår att Vingåkers kommun årligen bjuder
in de ungdomar som under året fyllt/fyller 18 år och därigenom fått rätten att kunna
rösta i demokratiska val.
Förvaltningen föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra
en informationsträff specifikt för förstagångsväljare i Vingåkers kommun. På denna
informationsträff ska de främst få information om hur man röstar.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av kommunledningsförvaltningen.
Bakgrund
Becca Chaney har inkommit med ett medborgarförslag gällande Rösträttsdiplom för
ungdomar i Vingåker. Förslagsställaren föreslår att Vingåkers kommun årligen bjuder
in de ungdomar som under året fyllt/fyller 18 år och därigenom fått rätten att kunna
rösta i demokratiska val. Vidare skriver förslagsställaren att ett diplom kan delas ut till
exempel vid det traditionella välkomnandet av nya medborgare i Vingåker vid
Säfstaholms slott på nationaldagen.
2018-09-17 beslutade kommunfullmäktige att skicka medborgarförslaget vidare till
kommunstyrelsen för att beredning och besvarande.
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Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen anser att förslagsställarens ambition med förslaget är bra ur demokratisk
synvinkel, i syfte att försöka öka valdeltagandet bland förstagångsväljare.
Förvaltningen föreslår att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra
en informationsträff specifikt för förstagångsväljare i Vingåkers kommun. På denna
informationsträff ska de främst få information om hur man röstar.
Bilagor
Medborgarförslag, 2018-09-03
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen (Valsamordnare)

Ralf Hedin
Kommunchef
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammansträdesdatum

2022-06-01

28 (xx)

Vn §

Riskanalys
Förslag till beslut
1. Valnämnden beslutar att anta riskanalysen för valarbetet i Vingåkers kommun.
Beskrivning av ärendet
Under våren 2022har kommunen tagit fram en riskanalys av valarbetet för valet till
RKR och EU-valet 2024.

Beslutsunderlag
Riskanalys

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1 (7)
Datum

2022-02
Handläggare

Diarienummer

Riskanalys Valarbetet i Vingakers
kommun

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Västergatan 1

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Innehåll
1
2
3
4
5

Sammanfattning .................................................................................... 3
Inledning ................................................................................................ 3
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5.1
5.2
5.3

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Västergatan 1

Viktigaste risker som framkommit. ........................................................ 4
Accepterade risker ................................................................................ 4
Bedömning av riskernas storlek. ........................................................... 4

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Riskanalys valarbetet
1

Sammanfattning

Valnämnden i Vingåkers kommun har i uppdrag att genomföra valen i kommunen på
ett tryggt och säkers sätt för kommunen medborgare.
Kommunen har därför tagit fram en riskanalys för att försöka belysa flertalet av risker.
Riskerna som framkommit har i stora drag berört områdena förtidsröstning, lokaler,
transport och valdagen. Vid granskning av riskerna framkommer att deras
konsekvenserna varierar i allvarlighetsgrad från mycket lindriga till katastrofala. Detta
har inneburit att somliga risker har accepterats medan andra har fokuserats mer på
med tydliga åtgärder för att förminska risken.

2

Inledning

Säkerheten runt valen har ökat då samhället blivit mer polariserat, ett hårdare
debattklimat och ökade exponeringar av personer. Hotbilden mot Sverige och
kommunerna har ökat. Hotbilden mot svenska intressen har även den ökat.
Valnämnden, tjänstemän, och valarbetare behöver informeras för att kunna ges
möjlighet att delta i säkerhetsarbetet.
Händelser ska anmälas till kommunens säkerhets strateg, valsamordnare och i vissa
fall i Polisen.

3

Syfte

Syftet med riskanalysen är att analysera, bedöma och finna verktyg för att hantera de
risker som kan uppkomma vid under RKL och Europa val i Sverige.

4

Avgränsningar

Riskanalysen genomförs inom kommunals ansvarstagande under valarbetet. Vi har
valt att fokusera på följande förtidsröstning, lokaler, transport och valdagen.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Västergatan 1

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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5

Analysdeltagare
•
•
•
•

5.1

Analysledare: Hanna Mehaj; Säkerhets strateg
Dokumentationsansvarig: Josefin Frank, Nämndsekreterare
Analysdeltagare: Josefin Frank, Nämndsekreterare
Analysdeltagare: Anna Olsson, Nämndsekreterare

Viktigaste risker som framkommit.

Kommunikation:
• Antagonistiska hot mot kommunen. Så som avskräcka väljare från att rösta,
hota valarbetare, försök till att påverka valresultatet eller att undergräva
förtroendet för valets genomförande.

5.2

Accepterade risker

Kommunikation:
• Plocka bland valsedlarna.

5.3

Bedömning av riskernas storlek.

Nedanstående riskmatris, tabeller och förklaringar till sannolikhet och
allvarlighetsgrad är utdrag verksamhetsskydd från allmänna val:

Allvarlighetsgrad
Allvarlighetsgrad
Nivå (5)
Nivå (4)
Nivå (3)
Nivå (2)
Nivå (1)

Exempel på konsekvenser
Synnerligen alvarlig skada
Allvarlig skada
Inte obetydlig skada
Ringa skada
Inte mätbart/inte relevant konsekvens

Sannolikhet
Sannolikhet för inträffande
Mycket hög sannolikhet (5)
Hög sannolikhet (4)
Medelhög sannolikhet (3)
Låg sannolikhet (2)
Mycket låg sannolikhet (1)

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Västergatan 1

Förekomst
Tio eller fler gånger per val
Tre till nio gånger per val
En till två gånger per val
En gång per två till tre val
En gång per fyra eller fler val

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Riskanalys valarbetet
Förtidsröstning

Allvalig
hetsgrad

Sanno Konsekvens Vad ska skyddas
likhet

Moment

Åtgärder

Förtidsröster

5

2

Förtidsröster, valsedlar

Otilåten påverkan i
Valsedelställ Valsedlar
försvinner

3

5

Vid förtidsröstning när väljarna
plockar valsedalar. Stressigt för
valarbetarna inte hinner.

Valmatrial saknas
Rösträkning

5
2

2
2
Valarbetare och valmaterial,
valurnan, förtidsröster mm. Väljare i
lokalen

Utformning av lokal. Under
röstning och vid rösträkning.

Röster och omslag till förtidsröstning
samt val längden.

Planering av transport mellan
val lokla och kommunhus.

Förtidröster låses in efter
stängning. Alltid två som
kontrollerar att det gå rätt till.
Endast några personer har
tillgång till nyckel. Vasedlar
kontrolleras under dagen. Kväll
och natt låses in så bara några
kommer åt. Utbildning av
röstmottagre.
Utforma lokalen inte komma åt
valurna. Lätt för personal att ta
sig ut. Handikapsanpassade,
Utrymningsplan ska finnas.
Utbildninga av röstmottagare hur
man hanterar oordning i lokalen
bla hot och våld.
Rutin för transport och att man
alltid är två. Inte stannar och
lämnar bilen utan uppsikt.

Lokaler
Bombhot
Brand
Översvämning
Undermålig Utformning
Transport
Bilen går sönder.
Röster försvinner på vägen
till kommunhuset
Incidenter i
förtidsrösningslokal.

3
4
4
3

1
1
1
2

2

1

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Västergatan 1

Påverkan från partier, Hot och
våld , påverkan från väljare

Utbildning

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Röster

5

2

Otilåten påverkan i
Valsedelställ Valsedlar
försvinner

3

5

Valmatrial saknas
Rösträkning
Lokaler

5
2

2
2

Bombhot
Brand
Översvämning
Undermålig Utformning

3
4
4
3

1
1
1
2

2

1

Transport
Bilen går sönder.
Röster försvinner på vägen
till kommunhuset
Incidenter i
förtidsrösningslokal.

Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Västergatan 1

Förtidsröster, valsedlar

Vid röstning när väljarna
plockar valsedalar. Stressigt för
valarbetarna inte hinner.

Alltid två som kontrollerar att
det gå rätt till. Vasedlar
kontrolleras under dagen.
Utbildning av röstmottagre.

Valarbetare och valmaterial,
valurnan, röstlängden, förtidsröster
mm. Väljare i lokalen

Utformning av lokal. Under
röstning och vid rösträkning.

Röster och omslag till förtidsröstning
samt val längden.

Planering av transport mellan
val lokla och kommunhus.

Markera plats för åhörare.
Utforma lokalen inte komma åt
valurna. Lätt för personal att ta
sig ut. Handikapsanpassade,
Utrymningsplan ska finnas.
Utbildninga av röstmottagare hur
man hanterar oordning i lokalen
bla hot och våld.
Rutin för transport och att man
alltid är två. Inte stannar och
lämnar bilen utan uppsikt.

Påverkan från partier, Hot och
våld , påverkan från väljare

Utbildning

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress
Västergatan 1

Växel 0151-191 00
E-post kommun@vingaker.se
Bankgiro 624-8371
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