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Sammanträdesprotokoll Valnämnden 
2022-08-18 kl. 13:00-13:45  Sessionssalen 

§§ 31-41 

Beslutande 
Birgitta Andersson (L) ordförande, Jan-Ove Piehl (S) vice ordförande, Karin Olofsson (MP),  
Lars-Ove Larsson (V), Bengt Gunnarsson (C), Peter Friberg (M) 
 

Tjänstepersoner 
Jenny Beckman, kanslichef 
Marie Anebreid, valsamordnare 
Charlotte Daremark, valarbetare  
 

Justering 
Utses att justera: Jan-Ove Piehl (S) 

Justeringens tid:   

Birgitta Andersson (L), ordförande Jenny Beckman, sekreterare

Jan-Ove Piehl (S), justerare 
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§ 31 Beslut om röstmottagare i röstningslokal 
VN 2022/19 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal 

med villkoret att de genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt 
kunskapstest: 
 
Elinor Stenberg 
Anna Fransson 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kapitlet §§ 5 och 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. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som tillhandahålls av den centrala 
valmyndigheten användas. Valnämnden får dock ersätta delar av materialet eller komplettera detta 
om det behövs med hänsyn till lokala förhållanden. 

Valnämnden beslutade 2022-04-28 att förordna röstmottagare till röstningslokal. Det finns nu 
behov av att förordna ytterligare två personer. 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i röstningslokal 

med villkoret att de genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt 
kunskapstest: 
 
Elinor Stenberg 
Anna Fransson 

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

Marie Anebreid, 2022-08-03. 

Sändlista 
Röstmottagarna 
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§ 32 Beslut om röstmottagare i vallokal 
VN 2022/20 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i vallokal med 

villkoret att de genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt 
kunskapstest: 
 
Reserv 
Jenny Lundskog 
Carina Fridh 
Sandra Magnusson 
Camilla Larsson 

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.  

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. 

Valnämnden beslutade 2022-04-28 att förordna röstmottagare i vallokal. Det finns nu behov av att 
förordna ytterligare personer som ska vara reserver ifall någon ordinarie röstmottagare får 
förhinder. 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att förordna följande röstmottagare att tjänstgöra i vallokal med 

villkoret att de genomgått den obligatoriska utbildningen och inlämnar ett godkänt 
kunskapstest: 
 
Reserv 
Jenny Lundskog 
Carina Fridh 
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Sandra Magnusson 
Camilla Larsson 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Röstmottagare i vallokal” valsamordnare Marie Anebreid, 2022-08-03. 

Sändlista 
Röstmottagarna 
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§ 33 Beslut om rösträknare  
VN 2022/21 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att förordna följande rösträknare att tjänstgöra i vallokal med 

villkoret att de genomgått den obligatoriska utbildningen: 
 
Tidaholms Innerstad 
Erica Lann 
Jenny Lundskog 

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

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

Valmyndigheten rekommenderar att rösträknare som inte har erfarenhet av tidigare arbete i 
vallokal eller uppsamlingsräkning bör genomgå en utbildning. I utbildningen bör ett avsnitt om 
säkerhet inkluderas, exempelvis vilka rutiner som gäller i händelse av att en hotfull situation 
uppstår och kännedom kring utrymnings- och inrymningsvägar. 

Valnämnden beslutade 2022-04-28 att förordna rösträknare till vallokal. Det finns nu behov av att 
förordna ytterligare två personer. 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att förordna följande rösträknare att tjänstgöra i vallokal med 

villkoret att de genomgått den obligatoriska utbildningen: 
 
Tidaholms Innerstad 
Erica Lann 
Jenny Lundskog 

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

2022-08-03. 

Sändlista 
Rösträknarna 
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§ 34 Beslut om ambulerande röstmottagare  
VN 2022/22 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att utse Elinor Stenberg 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. 

Valnämnden beslutade 2022-04-28 att förordna ambulerande röstmottagare och sedan dess har 
Elinor Stenberg anställts på kansliet. 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att utse Elinor Stenberg till ambulerande röstmottagare. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Ambulerande röstmottagare”, valsamordnare Marie Anebreid, 2022-08-

04. 
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§ 35 Beslut om ersättning till röstmottagare vid 
förtidsröstning på kriminalvårdsanstalten 
VN 2022/7 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att ersättning för röstmottagare vid förtidsröstning på 

kriminalvårdsanstalten Anstalten Tidaholm ska utgå med 3 400 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har tidigare beslutat, § 13/2022, om de olika ersättningar som ska utgå under 
allmänna valen år 2022. 

Förvaltningen har uppmärksammat att det fattade beslutet inte anger hur stor ersättning de 
personer som anlitas som röstmottagare vid förtidsröstningen på kriminalvårdsanstalten ska få vid 
förtidsröstningstillfället. 

Förtidsröstningen på anstalten kommer genomföras söndagen den 4 september. Förvaltningen 
anser att det är lämpligt att ersättningen är densamma som för röstmottagare i vallokal, det vill 
säga 3 400 kronor. 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att ersättning för röstmottagare vid förtidsröstning på 

kriminalvårdsanstalten Anstalten Tidaholm ska utgå med 3 400 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ersättning till röstmottagare vid förtidsröstning på 

kriminalvårdsanstalten Anstalten Tidaholm”, 2022-08-11. 
 Valnämndens beslut § 13/2022 ”Beslut om ersättningar vid allmänna valen år 2022”,  

2022-04-28. 

Sändlista 
Lön 
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§ 36 Beslut om fullmakt för öppning av 
kommunexterna röster 
VN 2022/36 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att ge fullmakt till Caisa Bergström, Yvonne Hladisch samt Bertil 

Nolheim på PostNord i Tidaholm/Falköping att öppna de kommunexterna röster som 
kommer till PostNord för att sorteras och levereras till rätt valdistrikt på valsöndagen. 
Fullmakten gäller under valperioden allmänna valen 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt avtal med PostNord ska PostNord sortera, förvara och leverera kommunexterna röster till 
vallokalerna i Tidaholm på valsöndagen. För att kunna göra det behöver PostNord även en 
fullmakt att öppna de kommunexterna rösterna, då de är adresserade till Tidaholms kommun.  

Det är PostNords anställda Caisa Bergström, Yvonne Hladisch samt Bertil Nolheim som behöver 
fullmakten. 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att ge fullmakt till Caisa Bergström, Yvonne Hladisch samt Bertil 

Nolheim på PostNord i Tidaholm/Falköping att öppna de kommunexterna röster som 
kommer till PostNord för att sorteras och levereras till rätt valdistrikt på valsöndagen. 
Fullmakten gäller under valperioden allmänna valen 2022. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Fullmakt till PostNord”, valsamordnare Marie Anebreid, 2022-08-03. 

Sändlista 
PostNord 
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§ 37 Beslut om delegation av rätt att besluta om 
korrigering av felaktiga avprickningar och nekande 
att rösta 
VN 2022/39 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att delegera till ordförandena i vallokalerna att fatta beslut om 

korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta.  

Sammanfattning av ärendet 
Valmyndigheten har publicerat ett vägledande ställningstagande gällande felaktig avprickning och 
nekande att rösta (VAL-391).  

Av ställningstagandet framgår bl.a. följande. En avprickning i röstlängden är inte att betrakta som 
ett beslut och kan därför inte rättas med stöd av förvaltningslagen. Valmyndigheten anser i stället 
att den felaktiga avprickningen ska åtgärdas genom en skriftlig korrigering i röstlängden. 

Valmyndigheten anser att en korrigering av en felaktig avprickning endast ska göras om den 
person som felaktigt avprickats i röstlängden fortfarande befinner sig i vallokalen. Om väljaren 
lämnat vallokalen bör korrigering endast ske i undantagsfall och under vissa särskilda 
förutsättningar. 

I det fall en korrigering inte kan ske ska röstmottagaren inte ta emot väljarens röst. Det är inte 
möjligt för väljaren att överklaga den felaktiga avprickningen eller röstmottagarens nekande att ta 
emot valkuvert. Väljaren ska upplysas om att hen kan överklaga beslutet att fastställa utgången av 
valet hos Valprövningsnämnden. 

Bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska göras är av sådan art att bedömningen 
ska göras av valnämnden. En praktisk hantering kräver dock att nämnden beslutar att det är 
ordföranden i vallokalen genomför sådana åtgärder. Med hänsyn till detta behöver valnämnden 
fatta ett sådant beslut.  

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att delegera till ordförandena i vallokalerna att fatta beslut om 

korrigering av felaktiga avprickningar och nekande att rösta.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om delegation av beslut om korrigering av felaktiga avprickningar 

och nekande att rösta”, kanslichef Jenny Beckman, 2022-08-08. 
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§ 38 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 tiden 
2022-04-29 - 2022-08-10. 

VN 2021/40 Beslut KF 2022-05-30 
Beslut om entledigande från uppdrag Gunilla Dverstorp (M) 

VN 2021/40 Beslut KF 2022-05-30 
Fyllnadsval av ledamot och ordförande i valnämnden efter Gunilla Dverstorp 
(M) 

VN 2022/33 Beslut KF 2022-04-25 
Beslut om årsredovisning för Tidaholms kommun avseende år 2021 

VN 2022/33 Beslut KF 2022-04-25 
Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnder avseende 
verksamhetsår 2021 

VN 2022/34 Beslut KF 2022-04-25 
Beslut om tillsättande av landsbygdsberedning 

VN 2022/35 Beslut KS 2022-06-15 
Beslut om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2023 

 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista valnämnden 2022-08-18”, valsamordnare Marie Anebreid, 

2022-05-11. 
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§ 39 Information från förvaltningen 
VN 2022/18 

Valnämndens beslut 
• Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar om följande:  

- Elinor Stenberg har börjat som kommunjurist på kansliet och Charlotte Daremark arbetar 
extra med valet.  

- Valkansliet har påbörjat arbetet med utbildningar för röstmottagarna.  
- Hur partierna kan lämna röstsedlar till röstmottagningsställen respektive vallokalerna. 

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

Beslutsunderlag 
 -  
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§ 40 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 
- Valnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell 

2022-08-11. 
 Delegationsbeslut fattat av kanslichef, 2022-08-09. 
 Delegationsbeslut fattat av valnämndens ordförande, 2022-06-20. 
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§ 41 Beslut om riskbedömning med anledning av 
covid-19 
VN 2022/41 

Valnämndens beslut 
- Valnämnden beslutar att anta förslag till riskbedömning med tillhörande handlingsplan med 

anledning av covid-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnderna ser över behovet av särskilda åtgärder med 
anledning av covid-19. 

Valkansliet har därför gått igenom och uppdaterat de underlag som togs fram i samband med 
folkomröstningen år 2021. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att anta förslag till riskbedömning med 

tillhörande handlingsplan med anledning av covid-19. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Riskbedömning med tillhörande handlingsplan med anledning av Covid -

19”, valsamordnare Marie Anebreid, 2022-08-16. 
 Riskbedömning med anledning av Covid -19, 2022-08-16. 
 Handlingsplan med anledning av Covid -19, 2022-08-16. 
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