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Sammanträdesprotokoll Valnämnden 
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§§ 12-30 

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

Tjänstepersoner 
Anna Eklund, kanslichef 
Jenny Beckman, kommunjurist 
Marie Anebreid, valsamordnare 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare  
 

Justering 
Utses att justera: Bengt Gunnarsson (C) 

Justeringens tid: 2022-04-28  

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

Bengt Gunnarsson (C), justerare 
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§ 12 Information om budget för valnämnden 
VN 2021/38 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om valnämndens budget. 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om budget för valnämnden”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-04-13. 
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§ 13 Beslut om ersättningar vid allmänna valen år 
2022 
VN 2022/7 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att följande ersättningar ska utgå i samband med allmänna valen år 

2022: 

Ordförande i vallokal 4 100 kr 
Vice ordförande i vallokal 3 800 kr 
Röstmottagare i vallokal 3 400 kr 
Informationsträff för ordförande och vice 
ordförande i vallokal 

400 kr 

Utbildningstillfälle för röstmottagare 500 kr 
Röstmottagare på reservlista som har 
jour på valdagen men inte tjänstgör 

500 kr 

Rösträknare 350 kr/timme 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Utgår inte 

 

Sammanfattning av ärendet 
Inför de allmänna valen år 2018 beslutade valnämnden, § 20/2018, om höjda ersättningar till 
röstmottagare. Dessa ersättningsnivåer har gällt under EU-valet år 2019 och folkomröstningen år 
2021 men nu anser förvaltningen att det återigen är lämpligt att höja ersättningarna något.  

Förvaltningen har tagit del av en sammanställning som Mariestads kommun har gjort där de har 
gjort en omvärldsbevakning i närområdet. Denna har legat till grund när förvaltningen har tagit 
fram förslag på nya ersättningar. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att följande ersättningar ska utgå i samband 

med allmänna valen år 2022: 

Ordförande i vallokal 4 100 kr 
Vice ordförande i vallokal 3 800 kr 
Röstmottagare i vallokal 3 400 kr 
Informationsträff för ordförande och vice 
ordförande i vallokal 

400 kr 

Utbildningstillfälle för röstmottagare 500 kr 
Röstmottagare på reservlista som har 
jour på valdagen men inte tjänstgör 

500 kr 

Rösträknare 350 kr/timme 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Utgår inte 

 

5



Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden, 2022-04-28 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ersättningar”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-22. 
 Arvode sammanställning kommunvis, Mariestads kommun. 

Sändlista 
Personalenheten  
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§ 14 Beslut om genomförande av förtidsröstning 
med begränsat tillträde 
VN 2022/14 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att förtidsröstning med begränsat tillträde ska genomföras på 

kommunens äldreboenden samt på kriminalvårdsanstalten Anstalten Tidaholm. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av Valmyndighetens handbok inför allmänna valen år 2022 att valnämnden kan besluta 
att det ska genomföras förtidsröstning med begränsat tillträde vid till exempel äldreboenden och 
kriminalvårdsanstalter. Till dessa röstmottagningsställen har inte allmänheten tillträde, utan det är 
de boende, intagna och personal som kan rösta. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att förtidsröstning med begränsat tillträde ska 

genomföras på äldreboendena Hellidshemmet, Midgård och Solvik samt på 
kriminalvårdsanstalten Anstalten Tidaholm. 

- Birgitta Andersson (L) föreslår valnämnden besluta att förtidsröstning med begränsat 
tillträde ska genomföras på kommunens äldreboenden samt på kriminalvårdsanstalten 
Anstalten Tidaholm. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att valnämnden beslutar enligt Anderssons förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Genomförande av förtidsröstning med begränsat tillträde”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-08. 
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§ 15 Beslut om öppettider i röstningslokal 
VN 2022/15 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att öppettider i röstningslokalen ska vara följande med start den 24 

augusti: 
Måndag – torsdag  10:00-18:00 
Fredag  10:00-16:00 
Lördag  10:00-13:00 
Söndag 28/8 och 4/9  10:00-13:00 
Fredag 9/9  10:00-18:00 
Söndag 11/9  08:00-20:00 

Sammanfattning av ärendet 
Det är valnämnden som beslutar i vilka lokaler och under vilka tider förtidsröstningen ska ske 
under valperioden. Öppettiderna ska anpassas till när väljarna förväntas rösta. Det är inte 
nödvändigt med samma plats eller platser alla dagar. Minst en av kommunens röstningslokaler ska 
dock ha samma öppettider som vallokalerna på valdagen, det vill säga 08:00-20:00. 

Öppettiderna för förtidsröstningen kommer att följa bibliotekets ordinarie öppettider. 
Förtidsröstningen startar onsdagen den 24 augusti och pågår till söndagen den 11 september. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att öppettider i röstningslokalen ska vara 

följande med start den 24 augusti: 
Måndag – torsdag  10:00-18:00 
Fredag  10:00-16:00 
Lördag  10:00-13:00 
Söndag 28/8 och 4/9  10:00-13:00 
Fredag 9/9  10:00-18:00 
Söndag 11/9  08:00-20:00 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Öppettider i röstningslokal”, valsamordnare Marie Anebreid,  

2022-04-14. 

Sändlista 
Stadsbiblioteket 
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§ 16 Beslut om röstmottagare i röstningslokal samt 
krav på utbildning 
VN 2022/19 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att: 

o lägsta utbildningsnivå ska vara att röstmottagare deltagit vid ett utbildningstillfälle. 
o förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal med villkoret att 

de genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt 
kunskapstest: 
 
Fatima Altahan 
Anna Björklund Gård 
Ida Carlsson 
Carola Frej 
Jenny Hummelblad 
Ove Jansson 
Patrik Karlsson 
Fredrik Löfqvist 
Johan Sahlberg 
Jesper Schmidt 
Åsa Sjögren 
Annika Wig 
Marie Anebreid 
Sofie Thorsell 
Jenny Beckman 
Charlotte Daremark 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kapitlet § 5-6 i vallagen ska valnämnden förordna röstmottagare.  

På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som behövs för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röstmottagning i en röstningslokal ska minst två 
röstmottagare vara närvarande. Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan 
utbildning som behövs för uppdraget.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att: 

o lägsta utbildningsnivå ska vara att röstmottagare deltagit vid ett utbildningstillfälle. 
o förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal med villkoret att 

de genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt 
kunskapstest: 
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Fatima Altahan 
Anna Björklund Gård 
Ida Carlsson 
Carola Frej 
Jenny Hummelblad 
Ove Jansson 
Patrik Karlsson 
Fredrik Löfqvist 
Johan Sahlberg 
Jesper Schmidt 
Åsa Sjögren 
Annika Wig 
Marie Anebreid 
Sofie Thorsell 
Jenny Beckman 
Charlotte Daremark 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Röstmottagare i röstningslokal och krav på utbildning”, valsamordnare 

Marie Anebreid, 2022-04-14. 

Sändlista 
Röstmottagarna 
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§ 17 Beslut om röstmottagare i vallokal samt krav 
på utbildning 
VN 2022/20 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att: 

o uppdra till förvaltningen att göra förändringar eller omflyttningar av tjänstgörande 
röstmottagare vid behov. 

o lägsta utbildningsnivå ska vara att röstmottagare deltagit vid ett utbildningstillfälle. 
o förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i vallokal med villkoret att de 

genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt kunskapstest: 

Hökensås Norra 
Ordförande Ulrica Blomberg 
Vice ordförande Lena Johansson 
Jenny Ljungblom 
Susanne Swärd 
Tomas Kullsvik 
Peter Lann 

Hökensås Södra/västra 
Ordförande Helena Hammar 
Vice ordförande Anna Eriksson 
Damir Ovcina 
Linda Falk 
Per Karlsson 
Ylva Cedin 

Dimbo m.fl. 
Ordförande Rolf Blomberg 
Vice ordförande Sören Wärmegård 
Gita Norell 
Magnus Blomberg 
Sofia Nilsdotter 
Kajsa Folke 
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Tidaholms Innerstad, 1 valdistriktet 
Ordförande Håkan Kämpe 
Vice ordförande Lil Scharin 
Annika Svensson 
Jesper Schmidt 
Maria Nilsson 
Anders Johansson Stålberg 

Tidaholms Östra, 2:a valdistriktet 
Ordförande Elin Eklöf 
Vice ordförande Håkan Johansson 
Amela Catovic 
Maria Wänerstig 
Hanna Johansson 
Annie Gustafsson 

Tidaholms Västra, 3:e valdistriktet 
Ordförande Karin Steen 
Vice ordförande Marit Elmhagen 
Danilo Mihajlovic 
Sofia Petersson 
Marie Gulliden 
Louise Holmvik 

Tidaholm Norra, 4:e valdistriktet 
Ordförande Malin Gustafsson 
Vice ordförande Edin Catovic 
Lena Kulin 
Lena Larsson 
Sandra Teike 
Johanna Aldén 

Reserver  
Pernilla Andersson 
Judith Martinez Åkesson 
Sanna Åsberg 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kapitlet § 4-6 i vallagen ska valnämnden förordna röstmottagare. 

På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare som behövs för att 
röstmottagningen ska kunna genomföras. Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av 
röstmottagarna vara närvarande. En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens ersättare. 

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för 
uppdraget.  
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Valnämnden har beslutat, § 5/2022, att politiker som har ett eller flera formella uppdrag inom 
kommunens organ inte kan förordnas som röstmottagare vid allmänna valen år 2022. 
Valnämnden har i samma paragraf beslutat 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. 
Valkansliet har säkerställt att de röstmottagare som föreslås uppfyller valnämndens beslutade krav. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att: 

o uppdra till förvaltningen att göra förändringar eller omflyttningar av tjänstgörande 
röstmottagare vid behov. 

o lägsta utbildningsnivå ska vara att röstmottagare deltagit vid ett utbildningstillfälle. 
o förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i vallokal med villkoret att de 

genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt kunskapstest: 

Hökensås Norra 
Ordförande Ulrica Blomberg 
Vice ordförande Lena Johansson 
Jenny Ljungblom 
Susanne Swärd 
Tomas Kullsvik 
Peter Lann 

Hökensås Södra/västra 
Ordförande Helena Hammar 
Vice ordförande Anna Eriksson 
Damir Ovcina 
Linda Falk 
Per Karlsson 
Ylva Cedin 

Dimbo m.fl. 
Ordförande Rolf Blomberg 
Vice ordförande Sören Wärmegård 
Gita Norell 
Magnus Blomberg 
Sofia Nilsdotter 
Kajsa Folke 
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Tidaholms Innerstad, 1 valdistriktet 
Ordförande Håkan Kämpe 
Vice ordförande Lil Scharin 
Annika Svensson 
Jesper Schmidt 
Maria Nilsson 
Anders Johansson Stålberg 

Tidaholms Östra, 2:a valdistriktet 
Ordförande Elin Eklöf 
Vice ordförande Håkan Johansson 
Amela Catovic 
Maria Wänerstig 
Hanna Johansson 
Annie Gustafsson 

Tidaholms Västra, 3:e valdistriktet 
Ordförande Karin Steen 
Vice ordförande Marit Elmhagen 
Danilo Mihajlovic 
Sofia Petersson 
Marie Gulliden 
Louise Holmvik 

Tidaholm Norra, 4:e valdistriktet 
Ordförande Malin Gustafsson 
Vice ordförande Edin Catovic 
Lena Kulin 
Lena Larsson 
Sandra Teike 
Johanna Aldén 

- Ordföranden föreslår valnämnden besluta att lägga till reserver för röstmottagare enligt 
nedan: 

Reserver  
Pernilla Andersson 
Judith Martinez Åkesson 
Sanna Åsberg 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Röstmottagare och krav på utbildning i vallokal”, valsamordnare Marie 

Anebreid, 2022-04-14.  

Sändlista 
Röstmottagarna 
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§ 18 Beslut om ambulerande röstmottagare 
VN 2022/22 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att utse Marie Anebreid, Jenny Beckman, Sofie Thorsell och 

Charlotte Daremark till ambulerande röstmottagare. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av 7 kap 3 a § vallagen att väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 
ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar till ambulerande 
röstmottagare om de begär det.  

Det är valnämnden som beslutar vilka personer som ska utses till ambulerande röstmottagare.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att utse Marie Anebreid, Jenny Beckman, Sofie 

Thorsell och Charlotte Daremark till ambulerande röstmottagare. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ambulerande röstmottagare”, kommunsekreterare Sofie Thorsell,  

2022-04-08. 
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§ 19 Beslut om principer för rekrytering av 
rösträknare 
VN 2022/32 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att: 

o politiker som har ett eller flera formella uppdrag inom kommunens organ inte kan 
förordnas som rösträknare vid allmänna valen år 2022. 

o en person ska ha fyllt 18 år innan valdagen den 11 september för att kunna 
förordnas som rösträknare vid allmänna valen år 2022. 

o en person som kandiderar på en lista inte kan förordnas som rösträknare. 

Sammanfattning av ärendet 
I vallagen regleras inte regler kring rösträknare. Bedömning kring om det behövs rösträknare är 
upp till varje valnämnd. 

Valmyndigheten har i sitt ställningstagande nummer 11 ”Ställningstagande om krav på saklighet och 
opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare m.fl.” bedömt att den som kandiderar på en lista 
inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna, eller på annat sätt hantera, 
rösterna i det val kandidaturen avser. 

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att: 

o politiker som har ett eller flera formella uppdrag inom kommunens organ inte kan 
förordnas som rösträknare vid allmänna valen år 2022 

o en person ska ha fyllt 18 år innan valdagen den 11 september för att kunna 
förordnas som rösträknare vid allmänna valen år 2022. 

- Ordförande föreslår valnämnden besluta att: 
o politiker som har ett eller flera formella uppdrag inom kommunens organ inte kan 

förordnas som rösträknare vid allmänna valen år 2022 
o en person ska ha fyllt 18 år innan valdagen den 11 september för att kunna 

förordnas som rösträknare vid allmänna valen år 2022. 
o en person som kandiderar på en lista inte kan förordnas som rösträknare. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra 
och finner att valnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  

Beslutsunderlag 
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 Tjänsteskrivelse ”Beslut om principer för rekrytering av rösträknare vid allmänna valen 
2022”, valsamordnare Marie Anebreid, 2022-04-21. 

 Valmyndighetens ställningstagande nummer 11 ”Ställningstagande om krav på saklighet och 
opartiskhet hos röstmottagare och rösträknare m.fl.” (Dnr VAL-158) 2022-02-18. 
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§ 20 Beslut om rösträknare 
VN 2022/21 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att: 

o uppdra till förvaltningen att göra förändringar eller omflyttningar av tjänstgörande 
röstmottagare vid behov. 

o förordna följande rösträknare att tjänstgöra i vallokal med villkoret att de har 
genomgått den obligatoriska utbildningen: 

Hökensås Norra 
Jörgen Nyström 
Sandra Magnusson 
Anna Carlin 
Anna-Karin Hammar 

Hökensås Södra/västra 
Marianne Lindgren 
Anders Larsson 
Emma Karlsson 
Annlouise Rösholmen Larsson 

Dimbo m.fl. 
Helena Floryd 
Kerstin Carlsson 
Jessica Lindberg 
Katarina Andersson 

Tidaholms Innerstad, 1 valdistriktet 
Judith Martinez Åkesson 
Pernilla Andersson 
Annelie Aspensten 
Anna-Maria Svensson 

Tidaholms Östra, 2:a valdistriktet 
Lisbeth Blomqvist Andersson 
Ulla-Britt Lidberg 
Moa Adollarsson 
Angelica Andersson 

Tidaholms Västra, 3:e valdistriktet 
Charlotte Olofsson 
Fredrik Gulliden 
Camilla Larsson 
Ida Eklöf 
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Tidaholms Norra, 4:e valdistriktet 
Catharina Lundgren 
Jan Eneroth 
Sanna Åsberg 
Carina Fridh 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga bestämmelser om rösträknare i vallagen. Bedömning av om det behövs rösträknare 
är upp till varje valnämnd. 

Förvaltningen föreslår att varje valdistrikt har fyra rösträknare som ansluter i valdistrikten när 
rösträkningen startar. 

Valmyndigheten rekommenderar att rösträknare som inte har erfarenhet av tidigare arbete i 
vallokal eller uppsamlingsräkning bör genomgå en utbildning.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att: 

o uppdra till förvaltningen att göra förändringar eller omflyttningar av tjänstgörande 
röstmottagare vid behov. 

o förordna följande rösträknare att tjänstgöra i vallokal med villkoret att de har 
genomgått den obligatoriska utbildningen: 

Hökensås Norra 
Jörgen Nyström 
Sandra Magnusson 
Anna Carlin 

Hökensås Södra/västra 
Marianne Lindgren 
Anders Larsson 
Emma Karlsson 

Dimbo m.fl. 
Helena Floryd 
Kerstin Carlsson 
Jessica Lindberg 
Katarina Andersson 

Tidaholms Innerstad, 1 valdistriktet 
Judith Martinez Åkesson 
Pernilla Andersson 
Annelie Aspensten 

Tidaholms Östra, 2:a valdistriktet 
Lisbeth Blomqvist Andersson 
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Ulla-Britt Lidberg 
Moa Adollarsson 

Tidaholms Västra, 3:e valdistriktet 
Charlotte Olofsson 
Fredrik Gulliden 
Camilla Larsson 
Ida Eklöf 

Tidaholms Norra, 4:e valdistriktet 
Catharina Lundgren 
Jan Eneroth 
Sanna Åsberg 
Carina Fridh 

- Ordföranden föreslår valnämnden besluta att lägga till rösträknare enligt nedan: 

Hökensås Norra 
Anna-Karin Hammar 

Hökensås Södra/Västra 
Annlouise Rösholmen Larsson 

Tidaholm Innerstad 
Anna-Maria Svensson 

Tidaholm Östra 
Angelica Andersson 

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

2022-04-14. 

Sändlista 
Rösträknarna 

20



Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden, 2022-04-28 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 21 Beslut om tjänstgöringsschema för valnämnden 
under valdagen 
VN 2022/23 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att anta förslag till tjänstgöringsschema för valnämnden. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Hela valnämnden tjänstgör under valdagen den 11 september. Förvaltningen har tagit fram förslag 
på schema. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen förslår valnämnden besluta att anta förslag till tjänstgöringsschema för 

valnämnden. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Tjänstgöringsschema för valnämnden under valdagen”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-13. 
 Tjänstgöringsschema valnämnden allmänna valen år 2022. 

Sändlista 
Valnämnden 
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§ 22 Beslut om regler för partirepresentanter 
avseende partibanderoller utanför vallokaler och 
röstningslokal 
VN 2022/13 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att partifunktionärer inte får bära partibanderoller när de står 

utanför vallokaler och röstningslokaler vid allmänna valen år 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av Valmyndighetens handbok inför de allmänna valen år 2022 att det inte får 
förekomma propaganda i anslutning till en vallokal eller röstningslokal samt att det är upp till 
valnämnden att fatta beslut om gränsdragning för propaganda. 

Valnämnden har, inför tidigare val i Tidaholms kommun, hanterat detta genom att fatta beslut om 
att partifunktionärer inte får bära partibanderoller när de står utanför vallokaler och 
röstningslokaler och delar ut röstsedlar.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att partifunktionärer inte får bära 

partibanderoller när de står utanför vallokaler och röstningslokaler vid allmänna valen år 
2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Regler för partirepresentanter avseende partibanderoller utanför 

vallokal och röstningslokal”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-04-11. 
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§ 23 Beslut om sorteringsordning i valsedelsställ 
VN 2022/24 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen 

riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska stå i 
bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken partiet har anmält deltagande i 
val med bokstaven A högst upp. Blanka valsedlar ska stå nedanför övriga valsedlar i 
valsedelstället. Partivalsedlar och namnvalsedlar ska hanteras på samma sätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av Valmyndighetens handbok inför allmänna valen år 2022 att valnämnden ska besluta 
om sorteringsordningen i valsedelställen. 

Det framgår av handboken att alla partiers valsedlar ska behandlas likformigt. Valsedlarna för varje 
val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning under 
vilken partiet har anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska stå nedanför övriga valsedlar i 
valsedelstället. Partivalsedlar och namnvalsedlar ska hanteras på samma sätt. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att valsedlarna för varje val ska ställas i varsin 

lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). 
Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken partiet har 
anmält deltagande i val med bokstaven A högst upp. Blanka valsedlar ska stå nedanför 
övriga valsedlar i valsedelstället. Partivalsedlar och namnvalsedlar ska hanteras på samma 
sätt. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Sorteringsordning i valsedelsställ”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2022-04-08. 
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§ 24 Beslut om antagande av kommunikationsplan 
VN 2022/25 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att anta kommunikationsplan för allmänna valen år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan för allmänna valen år 2022. 

Planen innehåller bland annat information om ansvarsfördelning, kriskommunikation och 
annonsering. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att anta kommunikationsplan för allmänna valen 

år 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Kommunikationsplan allmänna valen 2022”, valsamordnare Marie 

Anebreid, 2022-02-23. 
 Kommunikationsplan allmänna valen 2022 

Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
Kommunikationsstrateg 
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§ 25 Beslut om samordnad distribution av valsedlar 
VN 2022/17 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att inte ombesörja distribution av valsedlar som kommunen inte är 

skyldig att hantera enligt lag. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av Valmyndighetens handbok inför allmänna valen år 2022 att vissa valsedlar ska 
finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre 
valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en procent av 
rösterna i hela landet, och som har begärt att valsedlarna ska läggas ut. Partivalsedlar för de 
partier som är representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där 
röstmottagningsstället ligger ska också finnas i alla vallokaler och röstningslokaler förutsatt att 
partiet begärt utläggning av valsedlar. 

Förutom ovan nämnda valsedlar finns det även namnvalsedlar för ovanstående partier samt parti- 
och namnvalsedlar för partier som deltar i valen men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda 
i enlighet med ovan. Kommunen har enligt lag ingen skyldighet att distribuera ut dessa valsedlar till 
vallokaler och röstningslokaler utan det är upp till partierna själva att lämna valsedlarna i vallokaler 
och röstningslokaler om de vill att valsedlarna ska läggas ut i valsedelsställen. Valnämnden har 
möjlighet att besluta om att partierna, istället för att lämna valsedlarna i respektive vallokal och 
röstningslokal, kan lämna dem till en på förhand anvisad plats för att kommunen därefter ska 
distribuera valsedlarna till respektive lokal. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att 
valnämnden fattar ett sådant beslut eftersom det förfarandet skulle innebära att förvaltningen 
behöver förvara en avsevärt större mängd valsedlar inför valen. Den förvaringen ställer krav på 
större lokaler vilket bedöms svårt att tillgå då lokalerna måste upprätthålla viss säkerhetsstandard. 
Det skulle även innebära en utökad mängd material som måste distribueras till vallokaler och 
röstningslokaler vilket skulle göra materialdistributionen mer omfattande och tidskrävande. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att inte ombesörja distribution av valsedlar som 

kommunen inte är skyldig att hantera enligt lag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Samordnad distribution av valsedlar”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-04-13. 
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§ 26 Beslut om mottagare som får kvittera ut 
försändelser med röster från PostNord 
VN 2022/31 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att utse Marie Anebreid, Jenny Beckman, Sofie Thorsell och 

Charlotte Daremark att var för sig kvittera ut försändelser med röster från PostNord. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska ta emot röster från PostNord. PostNord behöver ett protokollsutdrag där det 
beslutats vilka personer som är utsedda att kvittera ut försändelser med röster från PostNord. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att utse Marie Anebreid, Jenny Beckman, Sofie 

Thorsell och Charlotte Daremark att var för sig kvittera ut försändelser med röster från 
PostNord. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Mottagare som får kvittera ut försändelser med röster från PostNord”, 

valsamordnare Marie Anebreid, 2022-04-14. 

Sändlista 
Kent Westling, PostNord 
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§ 27 Beslut om redovisning av behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 
VN 2022/29 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lämna följande redovisning till dataskyddsombudet.  

Sammanfattning av ärendet 
I skrivelse 2020-09-04 uppmanade kommunens dataskyddsombud de personuppgiftsansvariga att 
så snart som möjligt göra en inventering av om det sker överföring av personuppgifter till tredje 
land inom dess verksamhet och vid behov vidta åtgärder omgående.  

Dataskyddsombudet begär nu in en redovisning gällande behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land.   

Av dataskyddsombudets begäran framgår bland annat följande. Dataskyddsombudet begär in 
underlag från de personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun som utvisar om de har genomfört 
en inventering av om det förekommer överföringar av personuppgifter till tredje land i dess 
verksamhet och ett sammanfattande resultat av denna.  Av underlaget ska det framgå om de 
personuppgiftsansvariga har undersökt om eventuell överföring av personuppgifter till tredje land 
sker i enlighet med dataskyddsförordningens regler. Det vill säga om överföringen exempelvis sker 
till ett land som enligt EU-kommissionen har så kallad adekvat skyddsnivå eller om överföringen 
sker med stöd av standardavtalsklausuler. I de fall överföringen sker med stöd av 
standardavtalsklausuler ska det av underlaget framgå om det har vidtagits eller planeras att vidtas 
kompletterande skyddsåtgärder på så sätt som föreskrivs i Schrems II-domen och i Europeiska 
dataskyddsstyrelsens rekommendationer.  

Vidare anges att syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun följer dataskyddsförordningens regler vad gäller hantering av personuppgifter i 
samband med överföring till tredje land.  

Förvaltningen har registrerat de personuppgiftsbehandlingar som genomförs i valnämnden i en 
registerförteckning.  

En av de registrerade behandlingarna är ”Mailgrupper till röstmottagare” i Outlook, som är en del 
av Microsoft 365. Användandet av Microsoft 365 innebär att personuppgifter överförs till USA, dvs 
tredje land. I kommunen pågår för närvarande ett övergripande arbete med att utreda användandet 
av Microsoft 365 samt att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. När kommunstyrelsen tagit 
ställning till detta kommer nämnderna att få information om det vidare arbetet i respektive nämnd. 
Någon särskild åtgärd med anledning av den här behandlingen har därför inte vidtagits.  

I övrigt används inte något personuppgiftsbiträde i tredje land för de registrerade 
personuppgiftsbehandlingarna i valnämnden. 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att lämna följande redovisning till 

dataskyddsombudet.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till 

tredje land”, kommunjurist Jenny Beckman, 2022-04-19. 
 PM ”Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 2022 med begäran om 

redovisning gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land” 
dataskyddsombud Elinor Stenberg, 2022-02-24. 

 PM ”Information till personuppgiftsansvarig- Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter”, dataskyddsombud Elinor Stenberg,  
2020-09-04 (VN 2020/17). 

Sändlista 
Valnämndens dataskyddsombud 

28



Sammanträdesprotokoll 
Valnämnden, 2022-04-28 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 28 Rapporter och inkomna skrivelser 
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 perioden 
2022-02-12 - 2022-04-21. 

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

VN 2022/29 Granskningsplan dataskyddsombud första halvåret 2022 

 

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista valnämnden 2022-04-28”, valsamordnare Marie Anebreid, 

2022-02-22. 
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§ 29 Information från förvaltningen 
VN 2022/18 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om följande: 

- Inköp av valmaterial. 
- Utbildningsdag hos Länsstyrelsen 2022-05-11. 
- Diskussion med PostNord om hämtning av röster på biblioteket med fokus på säkerhet. 
- Utbildning för valnämnden 2022-08-31.  
- Risk- och sårbarhetsanalys. 
- Information på valcentralen.val.se. 
- Bevittning av namnteckning på äldreboenden. 

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

Beslutsunderlag 
 - 
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§ 30 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”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2022-04-21. 
 Delegationsbeslut fattat av kanslichef, 2022-03-18. 
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