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Sammanträdesdatum

2022-02-25

Valnämnden

Plats och tid

Rådhuset, rådhussalen, kl. 13.00–13.45

Beslutande

Ledamöter

Leif Fredriksson (S), ordförande
Allan Mattsson (KL)
Tjänstgörande ersättare

Lars Westlund (S)
Kajsa-Lena Fagerström (S)
Staffan Nordström (V)
Ulrika Sundquist (L)

Övriga närvarande

Oksana Lukina, valsamordnare
Gunilla Jingstedt, valkansliet

Justerare

Allan Mattsson (KL)

Justeringens plats och tid

Tjädernhuset, fredagen den 25 februari 2022 kl. 14.00

Underskrifter
Sekreterare

_________________________________

Paragrafer

Jennifer Berglund
Ordförande

_________________________________
Leif Fredriksson (S)

Justerare

_________________________________
Allan Mattsson (KL)

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-02-25

Datum då anslaget sätts upp

2022-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

_________________________________

Datum då anslaget tas ned

Jennifer Berglund
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2022-03-22
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Sammanträdesdatum

2022-02-25

Valnämnden
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Sammanträdesdatum

2022-02-25

Valnämnden

§ 13

Fastställande av dagordning
Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag.
Valnämndens beslut
Dagordningen fastställs enligt presenterat förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-02-25

Valnämnden

§ 14

Beslut om rekryterings principer av röstmottagare
Sammanfattning
Valsamordnaren framför i tjänsteskrivelse den 24 februari 2022 att det
åligger valsamordnaren att rekrytera potentiella röstmottagare till
förtidsröstningen och valdagen. För att hantera personalfrågor på ett säkert
sätt och möjliggöra en transparent rekrytering behöver valnämnden ta
ställning till rekryterings principer av röstmottagare.
Följande principer föreslås att tillämpas i Hedemora kommun:
•

Att röstmottagare ska ha fyllt 18 år senast valdagen

•

Att röstmottagare pratar god svenska, samtidigt som det är bra med
språkkunskaper i framförallt språk som talas av stora grupper av
utrikesfödda.

•

Att röstmottagare inte ska kandidera på en lista i det aktuella valet.

•

Ett visst politiskt engagemang som tex. medlemskap och/eller
styrelsearbetet för ett politiskt parti är acceptabelt.

•

Röstmottagare med folkbokföringen i Hedemora kommun prioriteras
vid rekryteringen.

•

En individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet tillämpas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från valsamordnaren den 24 februari 2022
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ställa sig bakom och anta presenterat förslag till
rekryterings principer.

Utdrag till
Valsamordnaren

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-25

Valnämnden

§ 15

Ställningstagande gällande vallokal i Nordvästra
distriktet
Sammanfattning
Valsamordnaren framför i tjänsteskrivelse den 21 februari 2022 att det finns
synpunkter på tidigare vallokal som använts i nordvästra distriktet. Vid
tidigare val har förskolan Regnbågen fungerat som vallokal, men vid 2018
års val framfördes synpunkter på att lokal var för trång.
Valsamordnaren och säkerhetschef har varit och tittat på lokalen Regnbågen.
Matsalen som användes som vallokal anses ej vara lämplig till valet 2022
utifrån olika aspekter, dels utifrån trånghet, dels utifrån Covid 19 aspekten.
Det är svårt att tillgodose logistik med olika in och ut passage vid eventuella
restriktioner hösten 2022 samt antal personer som får vistas i lokalen
samtidigt.
Valsamordnaren har därför besökt två andra möjliga vallokaler, Folkets park
i Hedemora och St Paulusgården i Hedemora. Kostnader för uthyrning av
dessa lokaler skiljer sig ganska stort. Valnämnden behöver därför ta ställning
till vilken lokal som ska hyras för val i nordöstra distriktet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från valsamordnaren den 21 februari 2022
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att Folkets park i Hedemora ska hyras och användas
som vallokal för nordöstra distriktet året 2022.

Utdrag till
Valsamordnaren

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-02-25

Valnämnden

§ 16

Rapporter
Följande rapporter lämnas:
a) Ordförande informerar om att han fått två frågor som rör valarbetet
från Marit Andersson (SD) att besvara vid kommunfullmäktige den
22 mars 2022.
b) Ordförande informerar om de utbildningar som han tillsammans med
valkansliet deltagit på.
Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av rapporterna.
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