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Datum

2022-04-28
Valnämnden
Plats och tid

Kommunförvaltningens tillfälliga lokaler på Kyllervägen 37, Kl. 13.00-13.35

Beslutande

Ledamöter

Torbjörn Saxin (S) ordförande
Håkan Bergström (S) ersättare Uta Riedel
(S)
Cecilia Albertsson (M)
Lotta Anderberg (M)
Amanda Kron (V)

Ersättare

Kjell Walegren (GL), ej tjänstgörande
Margeurite Wase (C), ej tjänstgörande

Övriga närvarande

Mathias Brandt, kanslichef
Birgitta Berggren, sekreterare
Maria Jonsson, administratör

Justerare

Amanda Kron

Justeringens plats och tid

Kommunhuset onsdag 4/5-22 kl.15.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Birgitta Berggren

Ordförande
Torbjörn Saxin
Justerare
Amanda Kron

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

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Birgitta Berggren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-05-27
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§6

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
Ordförande Torbjörn Saxin (S) redogör för kallelsen till sammanträdet vilket
godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Fastställande av dagordning
Ordförande Torbjörn Saxin (S) redogör för dagordningen till sammanträdet
vilket godkänns.
Med detta fastställs dagordningen.

Justerandes sign
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§8

Organisation av förtidsröstningen vid val till riksdag,
region och kommun 2022
Ärendet
Kommunen är skyldig att erbjuda möjligheten till förtidsröstning från och
med 24 augusti 2022. Kommunförvaltningen föreslår att förtidsröstningen vid
val till riksdag, region och kommun 2022 ska ske i Folkets hus i Hällefors
tätort och på Tempo i Grythyttan samt de båda lördagarna före valet i Hjulsjö
skola. Förvaltningen har för dessa lokaler kontrollerat att tillgängligheten
motsvarar lagkraven; detsamma gäller bemanningen på Tempo. Vid höstens
val krävs att minst två röstmottagare finns på plats vid förtidsröstning, men
förvaltningens bedömning är att tre mottagare så långt möjligt är önskvärt.
Vid de senaste valen har förtidsröstningen i Hällefors tätort hållits i
kommunförvaltningens lokaler, men då dessa förväntas vara under
ombyggnad i samband med valet är det inte möjligt denna gång. Den centrala
förvaltningens tillfälliga lokaler bedöms inte vara lämpliga för förtidsröstning
med hänsyn till exempelvis möjligheterna att skapa ett bra flöde i lokalerna.
Kommunförvaltningen bedömer att de alternativa lokaler som bäst fyller de
krav som ställs på en förtidsröstningslokal sett till placering, tillgänglighet,
flöde och så vidare finns i Hällefors Folkets hus. En vallokal ska av väljarna
också uppfattas som politiskt och religiöst neutral, och här måste valnämnden
ta ställning till om Folkets hus uppfyller detta. Kommunförvaltningens
bedömning är att Folkets hus, som också under många val fungerat som
vallokal, av väljarna uppfattas som en politiskt neutral plats. Föreningens
styrelse har under lång tid varit blandad och verksamheter med olika
inriktningar har länge bedrivit verksamhet i lokalerna.
Föreslagna lokaler i Hjulsjö förvaltas av svenska kyrkan, men är rena
förvaltnings- och sammanträdeslokaler belägna i gamla skolan.
Förvaltningens bedömning är att väljarna fortsatt uppfattar lokalerna som
religiöst obundna och neutrala.
Under valdagen ska en lokal för förtidsröstning hållas öppen i kommunen
klockan 8.00-20.00. Förvaltningen föreslår att röstningslokal under valdagen
arrangeras i anknytning till valnämndens kansli på Kyllervägen 37, då det
förväntade antalet förtidsröstande på valdagen är mycket lågt.
Förtidsröstningen i Hällefors Folkets hus föreslås ske klockan 08.00-16.00
utom veckan före valet då det dessutom ska vara öppet för röstning till
klockan 18.00. Dessutom ska röstningslokalen vara öppen lördagen före valet
klockan 09.00-13.00.
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Förtidsröstningen på Tempo i Grythyttan föreslås ske vardagar 09.00-18.00
samt under helger 09.00-16.00. Valdagen erbjuds inte möjlighet till
förtidsröstning i Grythyttan.
Förtidsröstningen i Hjulsjö föreslås ske under de båda lördagarna som
närmast föregår valdagen, under tiden 09.00-13.00.
Social konsekvensanalys

Valnämnden ansvarar för att möjliggöra röstande för de röstberättigade
som önskar så, något som inte ska blandas ihop med att påverka väljare att
rösta eller avstå från detta.
Förtidsröstningen har under en lång rad val ökat i andel av totalt antal
röstande, och inget tyder på att denna trend kommer att brytas vid valet
2022. Genom generösa öppettider, genomtänkta lokaler och geografisk
spridning av möjligheterna att förtidsrösta skapas förutsättningar för alla
grupper att rösta.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen kan konstatera att förtidsröstning i externa lokaler
kommer att innebära betydligt högre kostnader jämfört med tidigare då
egna lokaler använts. Under budgetarbetet inför 2022 gick det inte att
förutse att tidigare använda lokaler skulle vara under ombyggnation, och
någon budget för långtidshyra av röstningslokal finns inte. Under
förutsättning att statsbidragen kommer att ligga på en nivå motsvarande
2018 års, bör förslaget ändå rymmas inom valnämndens ram.
Förvaltningens förslag till beslut
Förtidsröstning i Hällefors tätort sker i Hällefors Folkets hus klockan 08.0016.00 utom veckan före valet då det ska vara öppet för röstning till klockan
18.00. Dessutom ska röstningslokalen vara öppen lördagen före valet klockan
09.00-13.00.
Förtidsröstning sker under valdagen klockan 08.00-20.00 i anknytning till
valnämndens kansli på Kyllervägen 37.
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Förtidsröstning på Tempo i Grythyttans tätort föreslås ske vardagar 09.0018.00 samt under helger 09.00-16.00 fram till och med lördagen som föregår
valdagen.
Förtidsröstningen i Hjulsjö föreslås ske under de båda lördagarna som
närmast föregår valdagen, under tiden 09.00-13.00.
Under valnämndens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Ordförande Torbjörn Saxin (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Valnämndens beslut
Förtidsröstning i Hällefors tätort sker i Hällefors Folkets hus klockan 08.0016.00 utom veckan före valet då det ska vara öppet för röstning till klockan
18.00. Dessutom ska röstningslokalen vara öppen lördagen före valet klockan
09.00-13.00.
Förtidsröstning sker under valdagen klockan 08.00-20.00 i anknytning till
valnämndens kansli på Kyllervägen 37.
Förtidsröstning på Tempo i Grythyttans tätort föreslås ske vardagar 09.0018.00 samt under helger 09.00-16.00 fram till och med lördagen som föregår
valdagen.
Förtidsröstningen i Hjulsjö föreslås ske under de båda lördagarna som
närmast föregår valdagen, under tiden 09.00-13.00.

Exp till
Tempo i Grythyttan
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§9

Vallokaler, reservvallokal och öppethållande på
valdagen vid val till riksdag, region och kommun 2022
Beslutsunderlag
Ärendet
Kommunförvaltningen föreslår följande vallokaler och öppettider under
valdagen vid höstens RKL-val. Samtliga lokaler har inventerats ur ett
tillgänglighetsperspektiv och kommunförvaltningen bedömer att samtliga
lokaler uppfyller tillgänglighetskraven.
Då det ställs krav på att en vallokal av väljarna ska uppfattas som politiskt
neutral, behöver valnämnden ta ställning till om Folkets hus lokaler uppfattas
så. Kommunförvaltningens bedömning är att väljarna uppfattar Folkets hus
som en politiskt neutral plats. Folkets hus har under ett antal val använts som
vallokal, kommunfullmäktige nyttjar lokalerna för sina sammanträden och
styrelsen i föreningen är sedan länge blandad. Verksamheter med vitt skilda
huvudmän nyttjar också lokalerna för sina aktiviteter.
Kommunförvaltningen föreslår också att valnämnden utser en reservlokal i
den händelse att någon av vallokalerna inte är användbar under valdagen, eller
att en händelse inträffar som framtvingar en stängning av någon vallokal.
Förvaltningen föreslår att ett sammanträdesrum i anknytning till valnämndens
kansli under valdagen, Kyllervägen 37, utgör reservlokal. Det ska noteras att
det finns brister i såväl tillgänglighet som flöden i föreslagen lokal, men
närheten till kansliet och säker förvaring av röster överväger i detta fall.

Justerandes sign

Valdistrikt

Vallokal

Öppethållande

Centrum

Folkets hus, Hällefors

08.00-20.00

Gillerhöjden

Fyrklövern, entréplan

08.00-20.00

Hjulsjö-Kronhagen

Kronhagsskolans
gymnastiksal

08.00-20.00

Grythyttan

Sörgården, Grythyttan

08.00-20.00
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Reservlokal
Sammanträdesrum, Kyllervägen 37
Social konsekvensanalys

Enligt vallagen ska i varje valdistrikt finnas en vallokal. Föreslagna lokaler
har alla ett läge som gör att största delen av de röstberättigade bor i relativ
närhet till sin vallokal. Eftersom Hällefors kommun till ytan är stor, är det
oundvikligt att vissa väljare har avsevärda avstånd till vallokalen.
Lokalerna bedöms uppfylla aktuella krav på tillgänglighet.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Med undantag för valdistriktet centrum, är föreslagna vallokaler antingen
kommunens egna eller tillhörande det helägda bostadsbolaget vilket gör att
kostnaderna gällande externa hyror hålls nere.
Förvaltningens förslag till beslut
Valdistrikt

Vallokal

Öppethållande

Centrum

Folkets hus, Hällefors

08.00-20.00

Gillerhöjden

Fyrklövern, entréplan

08.00-20.00

Hjulsjö-Kronhagen

Kronhagsskolans
gymnastiksal

08.00-20.00

Grythyttan

Sörgården, Grythyttan

08.00-20.00

Reservlokal
Sammanträdesrum, Kyllervägen 37
Under valnämndens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Lotta Anderberg (M) ställer fråga kring reservvallokal vilken besvaras av
kanslichef Mathias Brandt.
Ordförande Torbjörn Saxin (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämndens beslut
Valdistrikt

Vallokal

Öppethållande

Centrum

Folkets hus, Hällefors

08.00-20.00

Gillerhöjden

Fyrklövern, entréplan

08.00-20.00

Hjulsjö-Kronhagen

Kronhagsskolans
gymnastiksal

08.00-20.00

Grythyttan

Sörgården, Grythyttan

08.00-20.00

Reservlokal
Sammanträdesrum, Kyllervägen 37
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§ 10

Lokaler för institutionsröstning vid val till riksdag,
region och kommun 2022
Beslutsunderlag
Ärendet
Som en del av förtidsröstningen i de allmänna valen 2022 är
institutionsröstning ett sätt att nå ut till individer som av olika anledningar har
det svårt att fysiskt ta sig till en röstningslokal. I formell mening är
institutionsröstningen en del av förtidsröstningen, men med främsta inriktning
på boende i vissa former av boenden eller institutioner. Vid tidigare val har
valnämnden i Hällefors kommun erbjudit institutionsröstning vid boenden i
Hällefors och Grythyttans tätorter.
Kommunförvaltningen föreslår att institutionsröstning genomförs vid
Björkhaga i Hällefors tätort samt vid Sörgården i Grythyttans tätort. I det fall
att inflyttning har skett vid nybyggda Gillersgården, ska också
institutionsröstning genomföras där. Då vård- och omsorgsboendet
Fyrklövern utgör ordinarie vallokal, bedömer förvaltningen att något behov av
institutionsröstning inte föreligger där.
Social konsekvensanalys

Valnämnden har till uppdrag att möjliggöra för alla röstberättigade som vill
avlägga röst att göra så. Detta uppdrag ska inte sammanblandas med
aktiviteter för att påverka väljare att rösta eller avstå från att rösta.
Institutionsröstningen är ett viktigt instrument – om än inte det enda - för att
möjliggöra röstning för grupper som annars har svårt att ta sig till en
röstnings- eller vallokal.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Valnämndens största kostnadsposter är löner och arvoden till röstmottagare
samt hyra för externa lokaler. Institutionsröstningen har en marginell inverkan
på den totala kostnaden för valet.
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Förvaltningens förslag till beslut
Institutionsröstning genomförs vid:
Björkhaga i Hällefors tätort
Sörgården i Grythyttans tätort
Gillergården i Hällefors tätort om inflyttning skett.
Under valnämndens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Ordförande Torbjörn Saxin (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.

Valnämndens beslut
Institutionsröstning genomförs vid:
Björkhaga i Hällefors tätort
Sörgården i Grythyttans tätort
Gillergården i Hällefors tätort om inflyttning skett.
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§ 11

Valnämndens kanslilokal på valdagen
Beslutsunderlag
Ärendet
Under valdagen tjänstgör valnämnden från det att arbetet inför öppnandet av
vallokalerna klockan 08.00 inleds till det att nämnden mottagit samtliga
distrikts räknade röster för förvaring under valnatten.
Kommunförvaltningen föreslår att valnämndens kansli vid valet till riksdag,
region och kommun 2022 ska finnas i kommunförvaltningens tillfälliga
lokaler på Kyllervägen 37, 712 31 Hällefors.
Social konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon social konsekvensanalys.
Miljömässig konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon miljömässig
konsekvensanalys.
Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunförvaltningen har inte genomfört någon ekonomisk
konsekvensanalys.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämndens kansli på valdagen vid val till riksdag, region och kommun
2022 ska finnas i kommunförvaltningens tillfälliga lokaler på Kyllervägen 37,
712 31 Hällefors.
Under valnämndens behandling av ärendet föredrar kanslichef Mathias
Brandt.
Ordförande Torbjörn Saxin (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens
förslag vilket bifalls.
Valnämndens beslut
Valnämndens kansli på valdagen vid val till riksdag, region och kommun
2022 ska finnas i kommunförvaltningens tillfälliga lokaler på Kyllervägen 37,
712 31 Hällefors.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(14)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-04-28

§ 12

Informationsärenden
a) Kjell Valegren (GL) ställde frågan om utbildningsmaterial för
röstmottagare, vilken besvarades av kanslichef Mathias Brandt.
b) Ordförande Torbjörn Saxin (S) ställde frågan kring säkerheten under
valdagen, vilken besvarades av kanslichef Mathias Brandt.
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§ 13

Delgivningsärenden
Finns inga delgivningsärenden att rapportera.
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