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Valnämnden 

Utdragsbestyrkande 

Sessionssalen och Digitalt, 2021-04-30 09:00-10:30 
§§ 8-14 

 
 
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), 
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Marie Anebreid, valsamordnare 
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Justering 
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Justeringens tid: 2021-04-30 
 

Underskrift sekreterare  
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2021/15 

§ 8 Information om uppdraget som mötesobservatör och beslut 
om mötesobservatörer 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att inte utse några mötesobservatörer för mötet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden informerar om uppdraget som mötesobservatörer. Tanken är att 
två mötesobservatörer utses vid varje möte.  
 
Förslag till beslut 

- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta att inte utse några 
valobservatörer för mötet. 

 
 
Beslutsunderlag 
 PPT ” Det goda samtalet, om mötesobservatörer”
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2021/5 

§ 9 Information från kommunikatör 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunikationsstrateg Miranda Bergsten ger en information kring hur arbetet 
med kommunikation och information kring folkomröstningen går till. Bergsten 
framhåller vikten av att valnämnden tar ställning till vilken information utöver 
praktisk information som ska finnas tillhanda på kommunens hemsida samt 
vilken strategi som ska finnas för att förklara de olika svarsalternativen. 
Valnämnden diskuterar ärendet och framhåller vikten av att ha kontinuerlig 
dialog med förvaltningen och kommunikationsstrategen.  
 
Förslag till beslut 

- Ordförande föreslår valnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

-  
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2021/11 

§ 10 Beslut om röstkort och röstlängd vid folkomröstningen 2021 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till utformning av 
röstlängd. 

 Valnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till utformning av 
röstkort. 

 Valnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
direktupphandling och teckna avtal med tryckeri för tryckning av 
röstkort och röstlängd, samt distribution av dessa.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommun ska genomföra en folkomröstning som ska ske det datum 
som kommunfullmäktige fattar beslut om 2021-04-26.  
Kommunfullmäktige kommer även att fatta beslut om föreskrifter för den 
kommunala folkomröstningen. 
I förslaget till föreskrifter framgår att valnämnden ska fatta beslut om 
röstlängden och röstkortets utseende. 
 
Enligt Valmyndighetens manual för kommunal folkomröstning mellan valen 
framgår även:  

 att kommunen ansvarar för röstkortets utformning, samt kostnaden att 
trycka och distribuera röstkorten 

 att kommunen ansvarar för utformningen av omslag (ytterark) till 
röstlängderna samt kostnaden att trycka och distribuera röstlängderna 

 att kommunen sluter avtal med ett tryckeri för tryck av röstkort och 
röstlängder samt meddelar Valmyndigheten vilket tryckeri som valts så 
att Valmyndigheten kan upprätta kontakt med tryckeriet.  

 
Detta kräver i sin tur att kommunen måste direktupphandla tryckeri för tjänsten 
av upptryckning av röstlängder, röstkort och distribution av röstkorten till 
röstmottagare. 
Direktupphandlingen ska genomföras enligt Riktlinje för inköp och 
upphandling. 
 
Förvaltningen har haft kontakt med Valmyndigheten, samt kommuner som 
tidigare genomfört folkomröstningar. Till skillnad från allmänna val och EU-val, 
så är det kommunen som ansvarar för utformning av röstkort, röstlängd m.m.  
Förvaltningen har efter kontakt med Valmyndigheten arbetat fram ett förslag, 
som valnämnden kan ta ställning till att besluta om. 
 
Enligt förvaltningens förslag ska upphandlat tryckeri trycka röstkortet i A5-
format med text på fram- och baksida. Röstkortet ska skickas som vykort och 
ska tryckas på papper med 250-300 gsm. 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta anta förvaltningens förslag 

till utformning av röstlängd. 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta anta förvaltningens förslag 

till utformning av röstkort. 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att ge förvaltningen i 

uppdrag att genomföra en direktupphandling och teckna avtal med 
tryckeri för tryckning av röstkort och röstlängd, samt distribution av 
dessa.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Utformning av röstkort – röstlängd”, valassistent 

Charlotte Daremark och valsamordnare Marie Anebreid, 2021-04-22 
 Förvaltningens förslag till röstkort och röstlängd inför folkomröstningen 

2021. 
 Valmyndighetens manual för kommunal folkomröstning mellan valen. 
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2021/13 

§ 11 Beslut om ersättningar vid folkomröstning 2021 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar om följande ersättningar och arvoden inför 
folkomröstningen 5 september 2021: 

o Ersättning för ordförande i omröstningslokal, 3 800 kr 
o Ersättning för vice ordförande i omröstningslokal, 3 500 kr 
o Ersättning för ordförande och vice ordförande vid 

informationstillfälle (fysiskt eller digitalt) inför folkomröstningen 
400 kr 

o Ersättning för röstmottagare i omröstningslokal, 3 200 kr 
o Ersättning för röstmottagare vid utbildningstillfälle (fysiskt eller 

digitalt), 400 kr 
o Ersättning för reservröstmottagare i omröstningslokal som har 

jour men inte tjänstgör, 500 kr 
 

 Valnämnden beslutar att det inte ska utgå ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden beslutade § 20/2018 samt § 14/2019 om följande ersättningar vid 
allmänna valet 2018 samt EU-valet 2019:  

 Ersättning för ordförande i vallokal, 3 800 kr 
 Ersättning för vice ordförande i vallokal 3 500 kr 
 Ersättning för röstmottagare i vallokal, 3 200 kr 
 Ersättning vid utbildningstillfälle av röstmottagare, 400 kr 
 Ersättning rösträknare, 300 kr/timme 
 Reserv röstmottagare i vallokal, som har ”jour”, men inte nyttjas, 500 kr 
 Förlorad arbetsinkomst utgår inte. 

 
Ersättningarna höjdes inför det allmänna valet 2018, och ersättningarna var 
samma även vid EU-valet 2019. 
 
Med anledning av att ersättningarna relativt nyligen har justerats och höjts, 
anser förvaltningen att det är lämpligt att använda samma summor även vid 
folkomröstningen 2021.  
 
Förvaltningen föreslår därför valnämnden om samma ersättningar, enligt ovan, 
men med justeringen, att eftersom det endast är ett val som ska genomföras 
denna gång, så behöver det inte kallas in några rösträknare och valnämnden 
behöver därför inte fatta beslut om ersättning till dessa.   
 
Veckan innan folkomröstningen genomförs det en informationsträff för 
ordförande och vice ordförande i samtliga valdistrikt. Ersättning för deltagande 
i denna träff (fysiskt eller digitalt), anser förvaltningen ska ersättas med 400 kr. 
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Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta om följande ersättningar 
och arvoden inför folkomröstningen 5 september 2021: 

o Ersättning för ordförande i omröstningslokal, 3 800 kr 
o Ersättning för vice ordförande i omröstningslokal, 3 500 kr 
o Ersättning för ordförande och vice ordförande vid 

informationstillfälle (fysiskt eller digitalt) inför folkomröstningen 
400 kr 

o Ersättning för röstmottagare i omröstningslokal, 3 200 kr 
o Ersättning för röstmottagare vid utbildningstillfälle (fysiskt eller 

digitalt), 400 kr 
o Ersättning för reservröstmottagare i omröstningslokal som har 

jour men inte tjänstgör, 500 kr 
 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att det inte ska utgå 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ” Ersättningar vid folkomröstning 2021”, valassistent 

Charlotte Daremark och valsamordnare Marie Anebreid, 2021-04-22  
 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
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2021/14 

§ 12 Beslut om röstmottagare som ej förordnas av valnämnden - 
Folkomröstning 2021 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att politiker som har ett eller flera formella 
uppdrag inom kommunens organ inte förordnas till röstmottagare i 
omröstningslokal eller förtidsröstningslokal vid folkomröstningen 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid tidigare val (allmänna valet 2018, EU-valet 2019) har valnämnden beslutat 
om att politiker som står på valsedel (valbar plats) inte förordnas som 
röstmottagare.  
 
En vallokal/förtidsröstningslokal/omröstningslokal ska vara så politiskt neutral 
som möjligt. Den som röstar ska inte uppleva sig påverkad av någon politisk 
riktning/politiskt parti i vallokalen/förtidsröstningslokalen/omröstningslokalen. 
 
Detta föreslagna beslut gäller även en omsorg gällande kommunens politiker, 
som inte ska behöva uppleva att någon av väljarna ifrågasätter politikerns 
närvaro som röstmottagare i omröstningslokalen.  
Förvaltningen anser att valnämnden beslutar att de politiker som har ett eller 
flera formella uppdrag inom kommunens organ inte förordnas till 
röstmottagare vid folkomröstningen 2021. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att politiker som har ett eller 
flera formella uppdrag inom kommunens organ inte förordnas till 
röstmottagare i omröstningslokal eller förtidsröstningslokal vid 
folkomröstningen 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Röstmottagare som ej förordnas av valnämnden”, 

valassistent Charlotte Daremark och valsamordnare Marie Anebreid, 
2021-04-22 

 
Sändlista 
Samtliga partier 
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2021/3 

§ 13 Beslut om återremiss gällande beslut gällande folkomröstning 
samt om att anta föreskrifter för genomförande av rådgivande 
folkomröstning i Tidaholms kommun 
 
Valnämndens beslut 

 Valnämnden beslutar att anta upprättat förslag till svar på 
kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka detta till 
kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige behandlade ärende § 51/2021 ”Beslut gällande 
folkomröstning samt om att anta föreskrifter för genomförande”, 2021-04-26. 
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till valnämnden för att 
få två områden tydligare belysta inför folkomröstningen. Det första området 
var att smittskyddsansvariga ska ta fram en djupare analys av vilka 
konsekvenser det kan få när personer som annars inte möts fysiskt såsom till 
exempel ett antal valfunktionärer med flera skall vistas i en gemensam lokal 
under en längre tid, och som har att möta ett stort antal röstande där det kan 
räcka med att någon enstaka smittbärare skulle kunna innebära förödande 
konsekvenser. Det andra området var att säkerställa att det framgår på den 
valsedel där det står angivet att man vill bibehålla Lindängen vad som 
långsiktigt kommer att förändras i stället som en följd av ett sådant beslut. 
 
Valnämndens svar på återremissen 
Valnämnden har berett återremissyrkandet och svarar följande: 
 
I de föreskrifter som fanns på fullmäktiges bord den 26 april 2021 framgår med 
all önskvärd tydlighet valnämndens ansvar och riskbedömning med anledning 
av pandemin. 
Ur föreskrifterna sid 3: 
Riskbedömning med anledning av covid-19  
Med anledning av covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten i dagsläget 
att det inför evenemang och sammankomster som inte omfattas av 
ordningslagen genomförs en riskbedömning inför genomförandet för att 
utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande  
åtgärder. Valnämnden ansvarar för att genomföra en riskbedömning med 
tillhörande handlingsplan inför genomförandet av folkomröstningen, utifrån 
aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
Valnämnden ansvarar även för att folkomröstningen genomförs i enlighet med 
tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och eventuell övrig 
reglering som finns med anledning av covid-19.  
 
Det är således valnämndens ansvar att inhämta analys av 
smittskyddsansvariga inför genomförandet. 
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Vad gäller den andra punkten i återremissen hänvisar Valnämnden till sitt 
reglemente.  
Där framgår: 
A Valnämndens uppgifter  
 
§ 1 Valnämndens ansvarsområden och uppgifter  
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunen samt 
ansvara för genomförande av val eller folkomröstning enligt vallagen 
(2005:837), folkomröstningslagen (1979:369), lagen (1994:692) om 
kommunala folkomröstningar samt uppgifter som enligt annan tillämplig 
lagstiftning ska fullgöras av valnämnd.  
Valnämnden ansvarar vidare för:  

 Att svara för den lokala organisationen vid genomförande av allmänna 
val, folkomröstningar och dylikt.  

 Att vara lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 
regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet 
samt vid förekommande folkomröstning, omval eller extra val.  

 Att hålla sig informerad om förhållanden, och följa utvecklingen, inom 
sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar 
kan genomföras på ett tillförlitligt och säkert sätt.  

 Att fortlöpande följa den lokala valdistriktsindelningen och initiera de 
ändringar däri som förändrade befolkningstal eller andra 
omständigheter kan föranleda.  

 Att informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar 
samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.  

 Att besluta om arvodet för röstmottagare samt övriga valarbetare. Vad 
gäller delegering från fullmäktige: 
 

§ 2 Delegering från kommunfullmäktige  
 
Nämnden ska besluta i följande typer av ärenden:  

 Beslut i de uppgifter som anförtros nämnden och som ej är av sådan 
art att de beslutas av kommunfullmäktige.  

 
I kommunallagen definieras fullmäktiges uppgifter. De citeras nedan i de 
avsnitt som är relevanta i gällande ärende 
 
5 kap. Fullmäktige 
 
Fullmäktiges uppgifter 
1 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen eller regionen, främst 
 1. mål och riktlinjer för verksamheten, 
 2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
 
2 § Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första 
stycket eller som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige 
får dock inte delegeras till nämnderna. 
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Valnämnden kan därför inte tillmötesgå återremissens önskemål eftersom det 
ovan framgår att det är fullmäktiges, inte väljarnas, ansvar att finansiera 
kommunens verksamheter. 
 
Förslag till beslut 

- Gunilla Dverstorp (M) föreslår valnämnden besluta att anta upprättat 
förslag till svar på kommunfullmäktiges återremiss som sitt och skicka 
detta till kommunstyrelsen för vidare behandling i kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 
 Förslag på svar från valnämnden till kommunfullmäktige, Gunilla 

Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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2021/15 

§ 14 Rapport från mötesobservatörerna 
 
Punkten utgår.
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