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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-08-09 
Valnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Sessionssalen och Netpublicator, 2021-08-09 kl:09:00-09.25 
§§ 28-31

Beslutande 
Jan-Ove Piehl (S) ordförande, Gunilla Dverstorp (M) vice ordförande, Karin Olofsson (MP), 
Lars-Ove Larsson (V), Bengt Gunnarsson (C), Claes Andersson (KD), Birgitta Andersson (L), 
Lennart Nilsson (SD), 

Tjänstepersoner 
Marie Anebreid, valsamordnare 
Anna Eklund, kanslichef tillika sekreterare 
Charlotte Daremark, valassistent 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Justering 
Utses att justera: Birgitta Andersson (L) 
Justeringens tid: 2021-08-12 

Underskrift sekreterare 
Anna Eklund 

Underskrift ordförande 
Jan-Ove Piehl (S) 

Underskrift justerare 
Birgitta Andersson (L) 
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2021/6 

§ 28 Beslut om riskbedömning med tillhörande handlingsplan med 
anledning av Covid 19 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att anta förslag till riskbedömning med tillhörande 
handlingsplan med anledning av Covid 19.  

 
Sammanfattning av ärendet 
I den av kommunfullmäktige antagna föreskriften för den kommunala 
folkomröstningen framgår att valnämnden ansvarar för att genomföra en 
riskbedömning med tillhörande handlingsplan inför genomförandet av 
folkomröstningen, utifrån aktuella rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. 
 
Riskbedömningen och handlingsplanen är framtagen av 
kommunledningsförvaltningen i samråd med Maud Joelsson, medicinsk 
ansvarig sjuksköterska och Peder Samuelsson, säkerhetssamordnare.   
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att anta förslag till 
riskbedömning med tillhörande handlingsplan med anledning av Covid 
19.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om riskbedömning med tillhörande 

handlingsplan med anledning av Covid 19”, kanslichef Anna Eklund, 
2021-07-30 

 Riskbedömning ”Folkomröstning under Covid 19 pandemi”, 2021-07-
30 

 Handlingsplan efter riskbedömning folkomröstning, 2021-07-30 
 
Sändlista 
Ordförande och vice ordförande valdsitrikten 
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2021/27 

§ 29 Beslut om röstmottagare i omröstningslokal vid 
folkomröstningen 5 sep 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att förordna följande personer som röstmottagare 
i omröstningslokal vid folkomröstningen 5 september 2021: 
 

 Hökensås södra/västra valdistriktet 
Omröstningslokal: Velinga bygdegård  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
    
Dimbo med flera, valdistrikt 
Omröstningslokal: Dimmehus  
Ordf        
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare   
    
Tidaholms innerstad, 1:a valdistriktet 
Omröstningslokal: Familjecentralen  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
    
Tidaholms östra, 2:a valdistriktet 
Omröstningslokal: Stadsbiblioteket, stora salen  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
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Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
    
Tidaholms västra, 3:e valdistriktet 
Omröstningslokal: Rosenbergsskolans matsal 
Ordf  
Vice ordf   
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
    
Tidaholm 4:e valdistriktet 
Omröstningslokal: Forshallen, lilla salen  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  

 
 
Hökensås norra valdistriktet 
Omröstningslokal: Hellidsskolans matsal 
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  

Följande röstmottagare som kommer att utbildas, är reserver men kan när 
behov uppstår tjänstgöra som röstmottagare i den omröstningslokal som har 
behov av ersättare. 
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Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram förslag till röstmottagare för samtliga valdistrikt. 
Lägsta acceptabla utbildningsnivå för att få tjänstgöra som röstmottagare är 
att röstmottagare har deltagit vid ett utbildningstillfälle.  
 
Förändringar/omflyttningar av tjänstgörande röstmottagare i 
omröstningslokalerna, kan ske vid behov.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att förordna följande 
personer som röstmottagare i omröstningslokal vid folkomröstningen 5 
september 2021: 
 

 Hökensås södra/västra valdistriktet 
Omröstningslokal: Velinga bygdegård  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
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Dimbo med flera, valdistrikt 
Omröstningslokal: Dimmehus  
Ordf        
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare   
    
Tidaholms innerstad, 1:a valdistriktet 
Omröstningslokal: Familjecentralen  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
    
Tidaholms östra, 2:a valdistriktet 
Omröstningslokal: Stadsbiblioteket, stora salen  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
    
Tidaholms västra, 3:e valdistriktet 
Omröstningslokal: Rosenbergsskolans matsal 
Ordf  
Vice ordf   
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
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Tidaholm 4:e valdistriktet 
Omröstningslokal: Forshallen, lilla salen  
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  

 
 
Hökensås norra valdistriktet 
Omröstningslokal: Hellidsskolans matsal 
Ordf  
Vice ordf  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  
Röstmottagare  

 
Följande röstmottagare som kommer att utbildas, är reserver men kan när 
behov uppstår tjänstgöra som röstmottagare i den omröstningslokal som har 
behov av ersättare. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om röstmottagare i omröstningslokal vid 

folkomröstningen 5 sep” valassistent Charlotte Daremark, 2021-07-30.  
 
Sändlista 
Röstmottagarna
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2021/27 

§ 30 Beslut om schema för röstmottagare i omröstningslokal vid 
folkomröstningen 5 sep 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att anta förslag till tjänstgöringsschema för 
röstmottagare vid folkomröstningen 5 september 2021.  

 Valnämnden beslutar att samtliga valdistrikt ska använda 
tjänstgöringsschemat för röstmottagare.  

 
Sammanfattning av ärendet 
På valdagen tjänstgör sex röstmottagare i varje valdistrikt. Av dessa är en 
utsedd till ordförande och en till vice ordförande. 
 
Ordförande är chef i omröstningslokalen. När ordförande inte är på plats är 
vice ordförande chef.  
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på tjänstgöringsschema för röstmottagare. 
Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att samtliga valdistrikt ska 
använda samma schema för att säkerställa att det är lika förutsättningar i 
samtliga distrikt.  
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att anta förslag till 
tjänstgöringsschema för röstmottagare vid folkomröstningen 5 
september 2021.  

- Förvaltningen föreslår valnämnden beslutar att samtliga valdistrikt ska 
använda tjänstgöringsschemat för röstmottagare.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Beslut om schema för röstmottagare i 

omröstningslokal vid folkomröstningen 5 sep”, valassistent Charlotte 
Daremark, 2021-07-30. 

 Förslag – tjänstgöringsschema röstmottagare 2021-07-30. 
 
Sändlista 
Ordförande och vice ordförande valdistrikten
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2021/36 

§ 31 Beslut om tid för valnämndens slutgiltiga sammanräkning 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att valnämndens slutgiltiga sammanräkning ska 
hållas tisdagen den 7 september med start klockan 09:00 i Stora salen, 
Stadsbiblioteket. 

 Valnämnden beslutar att valnämndens slutgiltiga sammanräkning ska 
vara en offentlig förrättning.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt den av kommunfullmäktige antagna föreskriften ska den kommunala 
folkomröstningen vara färdigräknad senast fredagen den 10 september 2021.  
Vid den slutgiltiga sammanräkningen ska valnämnden granska de förtidsröster 
som eventuellt inte hunnit distribueras till omröstningslokalerna under 
omröstningsdagen samt de förtidsröster som underkänts av röstmottagarna. 
 
Valnämnden ska därefter tillse att samtliga röstsedlar kontrollräknas och 
därefter fastställer det slutgiltiga resultatet vilket ska tillkännages på 
kommunens hemsida.  
 
Det framgår inte i föreskriften för kommunal folkomröstning om valnämndens 
slutgiltiga sammanräkning ska vara en offentlig förrättning. Detta regleras inte 
heller i Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar.  Om valnämnden 
önskar att den slutgiltiga sammanräkningen ska vara en offentlig förrättning så 
måste valnämnden, i enlighet med nämndens reglemente § 18 ”Närvarorätt för 
övriga”, fatta ett beslut om detta.  
 
Förvaltningen föreslår att den slutgiltiga sammanräkningen sker tisdagen den 
7 september med start klockan 09:00 i Sessionssalen, Stadshuset. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att valnämndens slutgiltiga 
sammanräkning ska hållas tisdagen den 7 september med start 
klockan 09:00 i Stora salen, Stadsbiblioteket. 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att valnämndens slutgiltiga 
sammanräkning ska vara en offentlig förrättning.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ” Beslut om tid för valnämndens slutgiltiga 
sammanräkning”, kanslichef Anna Eklund, 2021-07-30. 
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