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§§ 1-11 

Beslutande 
Jan-Ove Piehl (S) ordförande, Karin Olofsson (MP), Lars-Ove Larsson (V), Bengt Gunnarsson (C), 
Claes Andersson (KD), Birgitta Andersson (L) 
  

Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef 
Marie Anebreid, valsamordnare 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare  
Rebecca Bergelin, säkerhetssamordnare § 1 
 

Justering 
Utses att justera: Birgitta Andersson (L) 

Justeringens tid: 2022-02-21   

Jan-Ove Piehl (S), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Birgitta Andersson (L), justerare 
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§ 1 Information om valsäkerhet 
VN 2022/12 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Säkerhetssamordnaren informerar valnämnden om valsäkerhet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om valsäkerhet”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  

2022-02-11. 
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§ 2 Information om utvärdering folkomröstning 
Lindängen 2021 
VN 2022/1 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Alla röstmottagare i valdistrikten har fått möjlighet att framföra sina synpunkter på genomförandet 
av röstningen under folkomröstningen. 

Förvaltningen har även tagit emot synpunkter muntligen från ansvariga för förtidsröstningen på 
Stadsbiblioteket. 

Det har bland annat lämnats synpunkter om: 

- Utbildning 
- Gruppsammansättning 
- Vallokaler 
- Valnämnd/valkansli 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Synpunkter från röstmottagare, förtidsröstning och valkansli 

folkomröstning Lindängen 202”, valsamordnare Marie Anebreid, 2022-01-20. 
 Sammanställning - Synpunkter från röstmottagare och förtidsröstning folkomröstning 

Lindängen 2021. 

5



Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden, 2022-02-21 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 3 Beslut om revidering av valnämndens 
delegationsordning 
VN 2022/11 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har gått igenom valnämndens delegationsordning och lämnar förslag på revidering av 
densamma.  

Förslag på revidering gäller tillägg av beslut om behörighetsadministratörer och inskrivare i 
valdatasystem (p.1.3) samt revidering av avsnittet kring ekonomi (p. 2.1 och p. 2.2) där 
beloppsgränsen för inköp av material, varor och tjänster samt för försäljning av material och 
inventarier har ändrats så att den överensstämmer med skrivningarna i kommunstyrelsens 
delegationsordning.  

I övrigt föreslås mindre justeringar, bland annat att rollen registrator byts ut mot rollen 
valsamordnare.    

Det har även tagits bort en mening i den inledande texten eftersom valnämnden inte har 
sammanträden varje månad.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att revidera delegationsordningen enligt 

upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av valnämndens delegationsordning”, kanslichef 

Anna Eklund, 2022-02-09. 
 Förslag till delegationsordning för valnämnden. 

Sändlista 
Delegater 
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§ 4 Beslut om vallokaler allmänna valen 2022 
VN 2022/6 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att följande lokaler ska användas som vallokaler vid allmänna valen 

2022: 
- Sparbankshallen – Hökensås Norra 
- Forshallen lilla salen – Tidaholm Norra 
- Forshallen stora salen – Tidaholms Innerstad 
- Rosenbergshallen – Tidaholm Västra 
- Stadsbiblioteket – Tidaholm Östra 
- Dimmehus – Dimbo m.fl. 
- Velinga bygdegård – Hökensås Södra/Västra 

• Valnämnden beslutar att Midgårds samlingssal ska användas som reservlokal. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid valet till Europaparlamentet år 2019 fanns det för första gången krav på att väljarna ska kunna 
ta sina valsedlar på en avskärmad plats som är fri från insyn från andra väljare. Syftet är att stärka 
skyddet för valhemligheten och minska risken för att väljare utsätt för otillbörlig påverkan. 
Valsedlarna ska i första hand placeras på en avskärmad plats i anslutning till röstmottagningen. Om 
det inte går att ordna får valsedlarna istället placeras avskärmade inne i lokalen. Kravet finns kvar 
inför allmänna valen år 2022. 

Förvaltningen har tagit fram förslag på lokaler som förvaltningen anser är lämpliga att använda som 
vallokaler vid de allmänna valen år 2022. Förvaltningen föreslår att Midgårds samlingssal i 
stadshuset ska användas som reservlokal om det skulle hända något oförutsett med någon av de 
andra lokalerna. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att följande lokaler ska användas som vallokaler 

vid allmänna valen 2022: 
- Sparbankshallen – Hökensås Norra 
- Forshallen lilla salen – Tidaholm Norra 
- Forshallen stora salen – Tidaholms Innerstad 
- Rosenbergshallen – Tidaholm Västra 
- Stadsbiblioteket – Tidaholm Östra 
- Dimmehus – Dimbo m.fl. 
- Velinga bygdegård – Hökensås Södra/Västra 

- Valnämnden beslutar att Midgårds samlingssal ska användas som reservlokal. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Vallokaler vid allmänna valen 2022”, valsamordnare Marie Anebreid, 

2022-02-09. 
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§ 5 Beslut om principer för rekrytering av 
röstmottagare 
VN 2022/16 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att politiker som har ett eller flera formella uppdrag inom 

kommunens organ inte kan förordnas som röstmottagare vid allmänna valen år 2022. 
• Valnämnden beslutar att en person ska ha fyllt 18 år innan förtidsröstningen startar  

den 24 augusti för att kunna förordnas som röstmottagare vid allmänna valen år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Vallagen anger inga regler för vem som kan vara röstmottagare. Det framgår dock av 
valmyndighetens handbok inför valen år 2022 att det är lämpligt att valnämnden fattar beslut om 
eventuella principer som valnämnden anser ska gälla vid rekryteringen.  

Valnämnden har inför tidigare val beslutat att politiker som har ett eller flera formella uppdrag 
inom kommunens organ inte förordnas till röstmottagare i omröstningslokal eller 
förtidsröstningslokal. Detta för att inte riskera att den som röstar känner sig påverkad i någon 
politisk riktning och för att säkerställa att väljarnas förtroende för valprocessen upprätthålls.  

Förvaltningen anser att det förutom detta kan vara bra att fastställa en lägsta ålder för 
röstmottagare och föreslår att den åldern ska vara 18 år. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att politiker som har ett eller flera formella 

uppdrag inom kommunens organ inte kan förordnas som röstmottagare vid allmänna 
valen år 2022. 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att en person ska ha fyllt 18 år innan 
förtidsröstningen startar den 24 augusti för att kunna förordnas som röstmottagare vid 
allmänna valen år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om principer för rekrytering av röstmottagare”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-10. 
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§ 6 Beslut om sammanträdestider för valnämnden 
2022 
VN 2022/8 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att fastställa valnämndens ordinarie sammanträden för år 2022 enligt 

följande: 
 
28 april 11 september (valdag) 14 september (preliminär rösträkning) 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av ordföranden tagit fram förslag på sammanträdestider för 
valnämnden för år 2022. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att fastställa valnämndens ordinarie 

sammanträden för år 2022 enligt följande: 
 
28 april 11 september (valdag) 14 september (preliminär rösträkning) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdestider för valnämnden år 2022”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-10. 
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§ 7 Beslut om tid för valnämndens preliminära 
rösträkning (onsdagsräkning) 
VN 2022/9 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att valnämndens preliminära rösträkning ska hållas onsdagen den 14 

september med start klockan 09:00 i Sessionssalen i stadshuset. 

Sammanfattning av ärendet 
Onsdagen efter de allmänna valen, den 14 september, ska valnämnden hålla sin preliminära 
rösträkning. Vid den preliminära rösträkningen bedöms de förtidsröster som inte skickades ut till 
vallokalerna, de röster som kommit tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som 
kommit in efter valdagen. 

Valnämnden ska göra en överlämning till länsstyrelsen snarast möjligt efter genomförd räkning. 

Förvaltningen föreslår att den preliminära rösträkningen ska starta klockan 09:00 i Sessionssalen i 
stadshuset. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att valnämndens preliminära rösträkning ska 

hållas onsdagen den 14 september med start klockan 09:00 i Sessionssalen i stadshuset. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tid för valnämndens preliminära rösträkning vid allmänna valen 2022”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-02-11. 
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§ 8 Beslut om överlämnande av valmaterial till 
länsstyrelsen måndagen och onsdagen efter 
valdagen vid allmänna valen år 2022 
VN 2022/10 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande och vice ordförande ska överlämna 

valmaterial till länsstyrelsen måndagen den 12 september och onsdagen den 14 
september. 

Sammanfattning av ärendet 
Valmaterial ska överlämnas till länsstyrelsen måndagen och onsdagen efter valdagen den 11 
september.  

Vid tidigare val har det varit valnämndens ordförande och vice ordförande som har gjort 
överlämningarna. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att valnämndens ordförande och vice 

ordförande ska överlämna valmaterial till länsstyrelsen måndagen den 12 september och 
onsdagen den 14 september. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Överlämnande av valmaterial till länsstyrelsen måndagen och onsdagen 

efter valdagen vid allmänna valen år 2022”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  
2022-02-11. 
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§ 9 Anmälan av delegationsbeslut 
VN 2022/5 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut som har fattats sedan valnämndens senaste sammanträde anmäls.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägga anmälda delegationsbeslut till 

handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunjurist Jenny Beckman,  

2022-02-14. 
 Delegationsbeslut fattade av ordförande, 2022-01-26. 

12



Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden, 2022-02-21 

Sida 1 av 2 

Sida 1 av 2 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 10 Rapporter och inkomna skrivelser 2022 
VN 2022/3 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2021-09-08—2021-02-11. 

VN 2019/62 Beslut KF 2021-12-20 
Beslut om revidering av reglemente för valnämnden 

VN 2020/22 Rapport granskning av registerförteckning valnämnden 2021 

VN 2021/37 Beslut KF 2021-08-30 
Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 
år 2022 

VN 2021/38 Beslut KF 2021-09-27 
Beslut om strategisk plan och budget för år 2022-2024 

VN 2021/39 Beslut KS 2021-11-03 
Beslut om kommunens klimatlöften under år 2022 

VN 2021/38 Beslut KF 2021-11-29 
Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år  
2022-2024 

VN 2021/40 Beslut KF 2021-11-29 
Beslut om entledigande från uppdrag Jan-Ove Piehl (S) 

VN 2021/42 Bygdegårdarnas Riksförbund - Tydliggörande avseende 
bygdegårdarnas värdeneutralitet 

VN 2022/2 Beslut KS 2022-01-12 
Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms kommun 
avseende november månad år 2021 

VN 2022/27 Beslut KS 2022-02-09 
Beslut om revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
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Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista valnämnden 2022-02-21”, valsamordnare Marie Anebreid,  

2021-09-08. 
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§ 11 Information från förvaltningen 
VN 2022/18 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om: 

- Valdistriktsindelningen 
- Nytt valdatasystem Valid 
- Valcentralen 
- Tillgängliga val 
- Unga kommunutvecklare 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information från förvaltningen”, valsamordnare Marie Anebreid,  

2022-02-09. 
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