
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-18    

Valnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Erik Wikström  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Maria Johansson Arnström  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Kerstin Alexén  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-05-18   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-05-18 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-06-09 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:15 
  
Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Katarina Bengtsson (C) (vice 

ordförande), Kennerth Svensson (V), Kerstin Alexén (SD)  ersätter Martin 
Isaksson (SD), Fredrik Engberg (L)  ersätter Per-Anders Andersson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Susanne Ohlsson (valsamordnare) 

Erik Wikström (sekreterare) 
  
Utses att justera Kerstin Alexén 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-05-18    
  
Protokollet omfattar §§18-26 
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ÄRENDELISTA 
§18 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§19 Meddelande och information - maj 

§20 Revidering delegeringsordning valnämnden 

§21 Öppettider i förtidsröstningslokaler vid de allmänna valen 2022 

§22 Verksamhetsanalys inför valen 2022 

§23 Fullmakt kvittering av förtidsröster och poströster vid de allmänna valen 2022 

§24 Revidering av dokumenthanteringsplan för valnämnden 

§25 Riktlinje för rekrytering och utbildning av röstmottagare 

§26 Övrigt 
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§18 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 KS0098) 

Beslut 
Valnämnden fastställer ärendelistan och utser Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§19 

Meddelande och information - maj  
(2022 KS0092) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande 
§38 KF Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler 
  
Information 

 Rutin om behörigheter Valid 
 Beslut om behörigheter Valid 
 Vad händer på valkansliet just nu? 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - maj 
 §38 KF Arvode för röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Revidering delegeringsordning valnämnden  
(2022 KS0090) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att revidera delegeringsordningen. 

Beskrivning av ärendet 
Det har skett förändringar i de gemensamma delarna i nämndernas delegeringsordningar och 
valnämnden behöver revidera sin delegeringsordning utifrån dessa.  
  
De gemensamma delarna är framtagna för att de ska vara så lika som möjligt i samtliga av 
kommunens nämnder. De gemensamma delarna i valnämndens delegeringsordning är dock 
anpassad utifrån att valnämnden inte har egen personal eller något arbetsutskott.  
  
Det som är nytt i delegeringsordningen är dels ett nytt kapitel kring GDPR och 
informationssäkerhet, och dels ett förändrat upphandlingskapitel. Utöver det är det mindre 
förändringar på vissa specifika punkter i delegeringsordningen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse revidering delegeringsordning valnämnden 
 Valnämnden Delegeringsordning 

Paragrafen är justerad 
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§21 

Öppettider i förtidsröstningslokaler vid de allmänna valen 2022  
(2022 KS0192) 

Beslut 
Valnämnden beslutar om följande öppettider i förtidsröstningslokalerna vid de allmänna valen 
2022: 
  
Hörsalen 
Onsdagen 24 augusti – Torsdagen 25 augusti kl. 10:00-12:00, 13-16:30 
Fredagen 26 augusti kl. – Söndagen 28 augusti kl. 10:00-14:00 
Måndagen 29 augusti – Torsdagen 1 september kl. kl. 10:00-12:00, 13:00-16:30 
Fredagen 2 september - Söndagen 4 september kl. 10:00-14:00 
Måndagen 5 september – Fredagen 9 september kl. 08:00-12:00, 13:00-18:00 
Lördagen 10 september kl. 10:00-14:00 
  
Unnaryds sporthall 
Torsdagen 25 augusti kl. 15:00-18:00                           
Måndagen 29 augusti kl. 10:00-12:00, 13:00- 18:00                        
Onsdagen 31 augusti kl. 15:00-18:00                          
Fredagen 2 september kl. 10:00-14:00 
Tisdagen 6 september kl. 15:00-18:00                          
Torsdagen 8 september kl. 15:00-18:00                          
Fredagen 9 september kl. 13:00-18:00 
  
  
Torups bygdegård 
Onsdagen 24 augusti kl. 15:00-18:00 
Fredagen 26 augusti kl. 10:00- 14:00 
Tisdagen 30 augusti kl. 10:00-12:00, 13:00- 18:00 
Torsdagen 1 september kl. 15:00-18:00 
Måndagen 5 september kl. 09:00-12:00, 13:00-18:00  
Onsdagen 7 september kl. 15:00-18:00 
Fredagen 9 september kl. 13:00-18:00 
  
Kontaktcenter 
Söndagen 11 september kl. 08:00 – 20:00 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på öppettider i förtidsröstningslokalerna vid 
de allmänna valen 2022. 
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Hörsalen kommer vara den lokal som är öppet varje dag under förtidsröstningsperioden, med 
undantag för valdagen. Då är kontaktcenter förtidsröstningslokal. Förtidsröstningslokalerna i 
Torup och Unnaryd turas om att ha öppet varann dag måndag-fredag, men undantag för 
fredagen den 9 september då båda lokalerna är öppet. Detta för att öka möjligheten för 
förtidsröstning.  
  
Det är en utökning av öppettider i jämförelse med valen 2018 och 2019, och anledningen är 
att kommunledningskontoret tror på ett ökat antal förtidsröster i år utifrån tidigare års trender. 
Genom att erbjuda fler tider tar valnämnden även höjd för att kunna sprida ut röstningen 
utifrån en eventuell ökad smittspridning av Covid19.  
  
Tiderna är preliminärt bokade i de aktuella lokalerna.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Öppettider i förtidsröstningslokaler vid de allmänna valen 2022 

Paragrafen är justerad 

7 (13)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-05-18  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§22 

Verksamhetsanalys inför valen 2022  
(2022 KS0170) 

Beslut 
Valnämnden antar verksamhetsanalysen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram en verksamhetsanalys inför valen 2022. En 
verksamhetsanalys påminner om en risk- och sårbarhetsanalys, men fokuserar mer på vad i 
verksamheten som är skyddsvärt.  
  
Verksamhetsanalysen är framtagen i samråd med kommunens säkerhetssamordnare och 
informationssäkerhetssamordnare. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse verksamhetsanalys 
 Risk- och säkerhetsanalys RKR-val 2022 (utan åtgärder) 

Paragrafen är justerad 
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§23 

Fullmakt kvittering av förtidsröster och poströster vid de allmänna 
valen 2022  
(2022 KS0202) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att följande personer ges fullmakt att, två i förening, kvittera ut 
försändelser med förtidsröster och poströster från PostNord:  

 Susanne Ohlsson, utredare 
 Erik Wikström, nämndsekreterare 
 Philip Norrman, nämndsekreterare 
 Rebecka Merkel, nämndsekreterare 
 Linda Backsten, kommunsekreterare 
 Gabriel Petersson Sundis, jurist 
 Jenny Hagesjö, kanslichef 

  
Kvitteringen sker två i förening. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver besluta vilka personer som har rätt att kvittera ut försändelser med 
förtidsröster och poströster.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Fullmakt kvittering av förtidsröster och poströster vid de allmänna 

valen 2022 
Paragrafen är justerad 
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§24 

Revidering av dokumenthanteringsplan för valnämnden  
(2022 KS0178) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att revidera dokumenthanteringsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har sett över valnämndens dokumenthanteringsplan. 
Kommunledningskontoret föreslår att dokumenthanteringsplanen revideras eftersom det har 
saknats handlingstyper i den. Det finns också vissa handlingstyper där kontoret föreslår att de 
kan gallras istället för att bevaras.  
  
Kommunens arkivhandläggare har varit delaktig i arbetet tillsammans med valsamordnaren.  
  
En dokumenthanteringsplan styr hur nämndens handlingar ska hanteras. Till 
dokumenthanteringsplanen finns en bilaga som beskriver hur tillfälliga handlingar och 
handlingar av ringa betydelse kan gallras.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse revidering av dokumenthanteringsplan 
 Dokumenthanteringsplan Valnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§25 

Riktlinje för rekrytering och utbildning av röstmottagare  
(2022 KS0201) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att anta riktlinjer för rekrytering och utbildning av röstmottagare, med 
tillägget att "I första hand ska familjemedlemmar placeras i olika vallokaler/röstningslokaler" 
på punkt fyra.  

Beskrivning av ärendet 
En del av valarbetet som kommunledningskontoret utför inför ett val är att rekrytera och 
utbilda röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler.  
  
Inför detta val har valmyndigheten tagit fram ett antal vägledande ställningstaganden. En av 
dem handlar om objektivitet för röstmottagare. I den rekommenderar valmyndigheten att 
valnämnden tar fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas vid såväl rekrytering 
som vid genomförande av val. Kommunledningskontoret har därför tagit fram ett förslag på 
en riktlinje för rekrytering av röstmottagare.  
  
Kommunledningskontoret har även tagit med text om utbildningen i riktlinjen. 
Valmyndigheten rekommenderar i sin handbok att det är lämpligt att valnämnden fattar beslut 
om hur en utbildning ska organiseras och vad som innefattas i kravet på en sådan ut.  
  
Ställningstagandena från valmyndigheten är inte styrande för kommunen, utan vägledande.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - riktlinje för rekrytering och utbildning av röstmottagare 
 Riktlinje för rekrytering av röstmottagare 
 Ställningstagande objektivitet och saklighet hos röstmottagare och rösträknare 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att anta riktlinjer för rekrytering och utbildning av röstmottagare.  
 

  
Yrkande  
Maria Johansson Arnström (S) yrkar att punkt fyra ska ska kompletteras med meningen "I 
första hand ska familjemedlemmar placeras i olika vallokaler/röstningslokaler.".  
  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt förslaget till beslut och finner att valnämnden 
beslutar enligt kontorets förslag till beslut.   
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår yrkandet och finner att valnämnden 
bifaller Maria Johansson Arnströms (S) tilläggsyrkande.  
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Paragrafen är justerad 
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§26 

Övrigt  
(2022 KS0099) 

  
Information om Valmyndighetens ställningstaganden. 
 

Paragrafen är justerad 
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