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Ärenden 
1 Information om budget för valnämnden 2021/38 

2 Beslut om ersättningar vid allmänna valen år 2022 2022/7 

3 Beslut om genomförande av förtidsröstning med begränsat 
tillträde 

2022/14 

4 Beslut om öppettider i röstningslokal 2022/15 

5 Beslut om röstmottagare i röstningslokal samt krav på utbildning 2022/19 

6 Beslut om röstmottagare i vallokal samt krav på utbildning 2022/20 

7 Beslut om ambulerande röstmottagare 2022/22 

8 Beslut om principer för rekrytering av rösträknare 2022/32 

9 Beslut om rösträknare 2022/21 

10 Beslut om tjänstgöringsschema för valnämnden under valdagen 2022/23 

11 Beslut om regler för partirepresentanter avseende 
partibanderoller utanför vallokaler och röstningslokal 

2022/13 

12 Beslut om sorteringsordning i valsedelsställ 2022/24 

13 Beslut om antagande av kommunikationsplan 2022/25 

14 Beslut om samordnad distribution av valsedlar 2022/17 

15 Beslut om mottagare som får kvittera ut försändelser med röster 
från PostNord 

2022/31 

16 Beslut om redovisning av behandling av personuppgifter vid 
överföring till tredje land 

2022/29 

17 Rapporter och inkomna skrivelser 2022/3 

18 Information från förvaltningen 2022/18 

19 Anmälan av delegationsbeslut 2022/5 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2021/38 

2022-04-13 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om budget för 
valnämnden 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen kommer informera om valnämndens budget. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/7 

2022-04-19 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Ersättningar till röstmottagare  
Förslag till 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 

 

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 enligt nedan. 
 
 
Typ av ersättning: 

 
Nu gällande ersättning: 
 

 
Förslag på ny ersättning: 

Ordförande i vallokal 3 800 kr 4 100 kr 
Vice ordförande i vallokal 3 500 kr 3 800 kr 
Röstmottagare i vallokal 3 200 kr 3 400 kr 
Informationsträff för 
ordförande och vice 
ordförande i vallokal 

400 kr 400 kr 

Utbildningstillfälle för 
röstmottagare 

400 kr 500 kr 
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Röstmottagare på reservlista 
som har jour på valdagen men 
inte tjänstgör 

500 kr 500 kr 

Rösträknare 300 kr/timme 350 kr/timme 
Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst 

Utgår inte Utgår inte 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Arvode sammanställning kommunvis, Mariestads kommun. 

Sändlista 
Personalenheten  
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Uppdaterad 2022-04-21 
 

Arvode till ordförande, vice ordförande och röstmottagare  
 

Kommun 
(invånarantal) 

Ordförande 
(kr) 

Vice 
ordförande 
(kr) 

Röstmottagare 
(kr) 

Utbildningstillfälle 
(kr) 

Notering 

Kommuner i Skaraborg 
Skövde 
(55 600) 

4 000 3 500 3 000 500 Beslutet gäller 2022 
Iordningsställande av lokal 500 kr 

Falköping 
(33 162) 

4 500 3 800 2 800 550 Arvodet är ett förslag för 2022 
Reserv 700 kr.  
Förtidsröstning och ambulerande 300 kr/h och 400 kr/h helg 

Vara 
(16 175) 

300 kr/h 300 kr/h 300 kr/h 100 kr/h Arvodet är sedan föregående val, ska ev. justeras 2022 
Kommunen kommer eventuellt att gå över till fast arvode istället för 
timersättning. 

Götene 
(13 194) 

4 500  4 000 3 500 Ingår Arvodet är ett föreslag för 2022, beslut fattas den 15 februari. 
Då ingår ersättning för utbildning och iordningsställande av vallokal 
lördagen 

Tidaholm 
(12 833) 

3 800 3 500 3 200 400 Arvodet är sedan föregående val, ska ev. justeras 2022 
Rösträknare 300 kr/h 
Reservröstmottagare vallokal jour 500 kr (som inte nyttjas) 
Förlorad arbetsinkomst utgår inte 

Övriga kommuner 
Örebro 
(152 625) 

4 137 3 596 3 163 Ingår Beslutet gäller 2022 
Utbildningsersättning är inkl. i arvodet 

Karlstad 
(92 218) 

3 600 3 100  2 600 Ingår Beslutet gäller 2022 
Rätt till reseersättning vid egen bil t.ex. för att transportera rösterna 
till valnämnden på natten.  
Tillägg för mat 100 kr 
Den som arbetar med förtidsröstningen blir timanställd i kommunen. 

Egen kommun      
Mariestad 3 500  3 500 2 700  Arvodet är sedan föregående val 

Iordningsställande av lokal sköts av vaktmästare + ordföringarna på 
valdagen 
Extra röstmottagare 700 kr 
Jourmottagare 400 kr (som inte nyttjas) 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/14 

2022-04-08 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Genomförande av förtidsröstning 
med begränsat tillträde 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att förtidsröstning med begränsat tillträde ska genomföras på 
äldreboendena Hellidshemmet, Midgård och Solvik samt på kriminalvårdsanstalten 
Anstalten Tidaholm. 

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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/15 

2022-04-14 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Tjänsteskrivelse öppettider i röstningslokal 
Förslag till 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 

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 på valdagen som vallokalerna, det vill säga 08:00-20:00. 

Kanslichef har på delegation att köpa tjänster inom valnämndens verksamhetsområde till ett 
belopp mellan 25 000 kronor och det maximala belopp för direktupphandling som anges i LOU. 
Avtal har således tecknats med Stadsbiblioteket Tidaholm för genomförande av förtidsröstningen. 

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

Följande öppettider erbjuds: 
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 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Stadsbiblioteket 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/19 

2022-04-14 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Tjänsteskrivelse - röstmottagare i röstningslokal 
och krav på utbildning  
Förslag till 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 

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. 
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Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Röstmottagarna 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/20 

2022-04-14 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Tjänsteskrivelse - röstmottagare och krav på 
utbildning i vallokal  
Förslag till 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 

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. 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. 

12



Sida 3 av 3 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Valnämnden har i paragraf §5/2022 beslutat 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. 
 
Förvaltningen arbetar med att ta fram en reservlista med röstmottagare. Ambitionen är att 
presentera listan vid valnämndens möte den 28/4. 
 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Röstmottagarna 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/22 

2022-04-08 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Ambulerande röstmottagare 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att utse Marie Anebreid, Jenny Beckman, Sofie Thorsell och 
Charlotte Daremark till ambulerande röstmottagare. 
 

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.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/32 

2022-04-21 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Tjänsteskrivelse - Beslut om principer för 
rekrytering av rösträknare vid allmänna valen 2022 
Förslag till 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. 

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 kan vara bra att fastställa att en lägsta ålder för 
rösträknare och föreslår att den åldern ska vara 18 år. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 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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 STÄLLNINGSTAGANDE 1(4) 

Datum Dnr   
2022-02-18 VAL-158  

 
 

  

   
 

Postadress: Box 1010, 171 21 Solna   
Telefon: 010-57 57 000  www.val.se 

Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos 
röstmottagare och rösträknare m.fl. 

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning 
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet och vägledande för 
valadministrationen. 

1 Sammanfattning 
Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. 
Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande.  

Den som är förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar som rösträknare, 
kontrollant, registrerare m.m. utför sådant arbete som innehåller befogenheten att bestämma 
om rättigheter och skyldigheter. Sådan befogenhet innebär myndighetsutövning som ska 
utövas objektivt.  

Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet.  

Valnämnden och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas 
vid såväl rekrytering som vid genomförande av val.  

Valmyndigheten bedömer 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.  

2 Frågeställning 
Innebär det arbete röstmottagare och rösträknare m.fl. utför myndighetsutövning, vilken 
ställer krav på saklighet och opartiskhet enligt objektivitetsprincipen? Vilka åtgärder bör 
valadministrationen vidta med anledning av objektivitetsprincipen? Bör den som kandiderar 
på lista tillåtas arbeta som valfunktionär?  

3 Gällande rätt m.m. 
I regeringsformen (1974:152) framgår de grundläggande principerna för den offentliga 
makten. Vid sidan om principen om demokrati i 1 kap. 1 § och respekten för den enskilda 
människans frihet och värdighet i 1 kap. 2 § framhålls i 1 kap. 9 § att all makt ska utövas med 
beaktande av alla människors lika värde samt att en myndighet i sin verksamhet dessutom 
ska iaktta saklighet och opartiskhet (objektivitetsprincipen). 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 2(4) 

Datum  Dnr  
2022-02-18  VAL-158  

 
 

  

 
För att leva upp till  grundlagens krav på objektivitet finns bestämmelser om jäv i 
kommunallagen (2017:725) ifråga om den som är anställd av en kommun och i 
förvaltningslagen (2017:900) ifråga om den som är anställd på länsstyrelsen.  

Kravet på objektivitet är av särskild betydelse vid myndighetsutövning. Detta begrepp  
innebär att någon utövar befogenheten att bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 
disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande och att detta i väsentlig mån 
påverkar den enskildes personliga eller ekonomiska situation.1   

Av 3 kap. 5 § vallagen (2005:837) framgår att röstmottagare förordnas av valnämnden. För 
att någon ska kunna utöva myndighet som anställd eller uppdragstagare krävs att personen 
är knuten till myndigheten på ett sådant sätt att hen står under myndighetens arbetsledning 
och kontroll, att hen kan anses ha något faktiskt inflytande över ärenden såsom handläggare 
eller beslutsfattare samt att hen omfattas av offentlighets- och sekretesslagen, 
förvaltningslagen och brottsbalkens bestämmelser.2  

I avsikt att skapa garantier för att den grundlagsfästa objektivitetsprincipen efterlevs av 
förvaltningsmyndigheterna har det i bland annat förvaltningslagen införts generella 
jävsbestämmelser. I bestämmelsernas förarbeten uppgavs bl.a. att ”ett tillfredsställande 
skydd mot att myndigheterna låter sig påverkas av ovidkommande hänsyn kan […] ytterst 
uppnås bara genom regler som klargör i vad mån en myndighetsperson, vars opartiskhet i ett 
ärende kan sättas i fråga, ska vara skyldig att frånträda handläggningen av ärendet”.3 
Motsvarande bestämmelser återfinns i kommunallagen. 

Enligt 7 kap. 4 § kommunallagen (2017:725) ska bestämmelserna om jäv i 6 kap. 28-32 §§ 
om förtroendevalda även tillämpas för anställda.  

En förtroendevald eller anställd är jävig om                                                                                                          
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn 
eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra 
synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde eller anställde själv eller någon 
närstående, 
   2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för 
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, 
   3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten 
till, 
   4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller 
   5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet i ärendet.                                                                                

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska enligt 29 § bortses från 
jäv. 

Den som är jävig i ett ärende får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men 
får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra utan att handläggningen försenas 
                                                 
1 Prop. 1973:90 (Förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m.) s. 397, Prop. 2016/17:180 (En modern och rättssäker 
förvaltning – ny förvaltningslag) s. 46 ff 
2 JO 2001/02 s. 250, JO dnr. 3045-2008, 334-2012, 334-2012, 530-2012 och 880-2012 
3 Prop. 1971:90 s. 351 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 3(4) 

Datum  Dnr  
2022-02-18  VAL-158  

 
 

  

 
avsevärt. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller 
henne ska självmant uppge det. Har det uppkommit en fråga om jäv ska ett beslut fattas i 
jävsfrågan.  

I 16-18 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om jäv för den som tar del i 
handläggning vid länsstyrelsen. 

Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka 
myndighetens beslut i ärendet är jävig om 
   1. han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad 
av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning, 
   2. han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en 
part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte 
oväsentlig utsträckning, 
   3. han eller hon har medverkat i den slutliga handläggningen av ett ärende hos en annan 
myndighet och till följd av detta redan har tagit ställning till frågor som myndigheten ska 
pröva i egenskap av överordnad instans, eller 
   4. det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i 
ärendet kan ifrågasättas.                                                                                                      

Om det är uppenbart att frågan om opartiskhet saknar betydelse, ska myndigheten bortse 
från jäv. 

Den som är jävig får inte ta del i handläggningen av ärendet och inte heller närvara när 
ärendet avgörs. Han eller hon får dock utföra sådana uppgifter som inte någon annan kan 
utföra utan att handläggningen försenas avsevärt. Den som känner till en omständighet som 
kan antas göra honom eller henne jävig ska omedelbart anmäla detta till myndigheten. En 
myndighet ska pröva en jävsfråga så snart som möjligt. 

4 Bedömning 
Valmyndigheten bedömer att den som är förordnad som röstmottagare och rösträknare på 
röstmottagningsställe eller som rösträknare vid den preliminära rösträkningen måste anses 
stå under valnämndens arbetsledning och kontroll. Detsamma gäller den som anställs av 
länsstyrelsen som rösträknare, kontrollant eller registrerare m.m. vid den slutliga 
rösträkningen. Samtliga dessa funktionärer utför därmed sådant arbete som innefattas i 
valmyndigheternas verksamhet ochh de befogenheter som följer av ställningen ska därför 
utövas objektivt, det vill säga sakligt och opartiskt.  

Alla som arbetar med val bör i sin utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet.  

Valnämnden och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas 
vid såväl rekrytering som vid genomförande av val. Här bör inte bara beaktas faktiska 
omständigheter knutna till valadministrationen och dess funktionärer utan även väljarnas 
förtroende för valets genomförande. Valmyndigheten bedömer 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. I riktlinjen bör valnämnden och länsstyrelsen 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 4(4) 

Datum  Dnr  
2022-02-18  VAL-158  

 
 

  

 
vidare beskriva hur objektiviteten ska säkerställas när funktionärer arbetar tillsammans och 
också har en relation till varandra. Vidare bör säkerställas att objektivitet kan upprätthållas 
vid själva rekryteringsförfarandet. Den som är ansvarig för att förordna röstmottagare och 
rösträknare ska själv vara objektiv och exempelvis undvika att hantera ansökan från anhörig.  
 
Ställningstagandet ska också gälla för utlandsmyndigheterna i tillämpliga delar. 
Utgångspunkten ska alltid vara att genomförandet av val ska präglas av objektivitet. 

 

 

Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/21 

2022-04-14 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Tjänsteskrivelse - rösträknare vid allmänna valen 
2022 
Förslag till 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 

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 
Ulla-Britt Lidberg 
Moa Adollarsson 

Tidaholms Västra, 3:e valdistriktet 
Charlotte Olofsson 
Fredrik Gulliden 

20



Sida 2 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Camilla Larsson 
Ida Eklöf 

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

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. 

I tre distrikt saknas de rösträknare. Förvaltningen arbetar med att ta fram rösträknare till dessa 
distrikt. Ambitionen är att presentera namnen vid valnämndens möte den 28/4. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Rösträknare 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/23 

2022-04-13 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Tjänstgöringsschema för 
valnämnden under valdagen 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att anta förslag till tjänstgöringsschema för valnämnden. 
 

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Tjänstgöringsschema valnämnden allmänna valen år 2022. 

Sändlista 
Samtliga ledamöter 
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Ordförande Vice ordförande Karin Olofsson Lars-Ove Larsson Bengt Gunnarsson Claes Andersson Birgitta Andersson Lennart Nilsson

7:00 7:00
07:15-12:30 07:15-10:00 07:15-12:30 07:15-10:00 07:15-12:30 07:15-12:30 07:15-13:00 07:15-12:30

8:00 8:00

9:00 9:00

10:00 10:00

11:00 11:00

12:00 12:00
12:30-15:00 12:30-15:00 12:30-15:00 12:30-15:00

13:00 13:00

14:00 14:00

15:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00-17:00 15:00

16:00 16:00

17:00 17:00-sent 17:00-sent 17:00-sent 17:00-sent 17:00

18:00 18:00

19:00 19:00-sent 19:00-sent 19:00-sent 19:00-sent 19:00

20:00 20:00

21:00 21:00
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/13 

2022-04-11 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Regler för partirepresentanter 
avseende partibanderoller utanför vallokal och 
röstningslokal 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att partifunktionärer inte får bära partibanderoller när de står 
utanför vallokaler och röstningslokaler vid allmänna valen år 2022. 
 

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.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/24 

2022-04-08 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Sorteringsordning i valsedelsställ  
Förslag till 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. 

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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/25 

2022-02-23 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Tjänsteskrivelse - Kommunikationsplan allmänna 
valen 2022 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att anta kommunikationsplan för allmänna valen 2022. 

Ärendet 
Kommunikationsstrateg Miranda Bergsten och valsamordnare har tagit fram en 
kommunikationsplan för allmänna valen 2022. 

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunikationsplan allmänna valen 2022 

Sändlista 
Säkerhetssamordnare 
Kommunikationsstrateg 
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Bakgrund  
Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommun-fullmäktige. 
Förtidsröstningen startar den 24 augusti 2022.  

Mål och syfte med valprojektet för Tidaholms kommun är att valet ska genom-föras på ett tryggt och 
säkert sätt inom den givna tidsramen. 

Målgrupp  
Kommunikationsplanen gäller extern kommunikation, det vill säga kommunikation riktad till 
kommunens röstberättigade medborgare. 

Mål med kommunikationen 
Kommunikationen kring valet är helt opolitisk. 

Målet med kommunikationen är att medborgarna ska:  

Veta 
Röstberättigade ska förstå hur det går till att rösta, när man kan rösta och var röstnings- och 
vallokaler finns.  

Känna 
Röstberättigade ska känna att vi genomför ett säkert och tryggt val. 

Göra 
Kommunikationen ska leda till att röstberättigande väljer att utnyttja sin demokratiska rätt och går 
och röstar.  

Budskap  
Praktisk information: Hur valet går till samt hur och var du röstar.  

Om kommunen: Vi är en opolitisk organisation som ska göra det möjligt för dig att rösta.  
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Ansvar  
Valsamordnare 

• Tar i samråd med kommunikationsstrateg fram informationsmaterial för webb och övriga 
kanaler. 

• Ansvarar för att ta fram tryckt material, exempelvis affischer till val- och röstningslokaler. 

Kommunikationsstrateg 
• Producerar informationsmaterial för valet för webb och övriga kanaler. 
• Samverkar med valsamordnaren kring kommunikationsinsatser. 
• Leder eventuellt kriskommunikationsarbete 

Säkerhetssamordnare  
• Ansvarar för frågor som rör säkerhetsinformation mot valnämnden, röstmottagare och 

berörda i förtidsröstningslokaler.  

Observera att säkerhetsfrågor kring enskilda politiker hanteras av partiet berörd politiker tillhör. 
Kommunens säkerhetssamordnare och övriga verksamhet kan då vara ett stöd. 

Media  
Frågor från medier fördelas enligt följande:  

• Valnämndens arbete och ansvar: Valnämndens ordförande alternativt vice ordförande 
• Praktiska valfrågor och kommunens ansvar: Valsamordnaren 
• Säkerhet: Säkerhetssamordnare  
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Kriskommunikation  
Under valet finns en ökad risk för exempelvis påverkanskampanjer.   

Vid oväntade händelser som kan påverka projektet och utvecklas till en kris ska projektet använda 
kommunens ordinarie rutiner för kriskommunikation. 

Vid misstanke om att en kris föreligger eller en händelse av allvarlig karaktär riskerat att ske eller har 
skett ska följande personer alltid informeras:  

• Valnämnden 
• Valsamordnare 
• Kommundirektör  
• Kommunikationsstrateg 

Påverkanskampanjer  
Påverkanskampanjer är vilseledande eller oriktig information eller annat agerande i syfte att påverka 
beslutsfattare och opinioner.  

Regeringen, riksdagen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och bered-skap) anser att 
påverkanskampanjer är ett säkerhetshot och har pekat ut valet 2022 som särskilt utsatt. En 
påverkanskampanj kan till exempel vara vilseledande information om hur man röstar, försök att 
undergräva förtroendet för valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, politiker eller 
tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet. 

Om kommunen blir utsatta för en påverkanskampanj ska vi följa den ordinarie rutinen för 
kriskommunikation. Det innebär att kommunen gör följande: 

1. Nulägesanalys: kontrollera fakta, omfattning och legitimitet. 
2. Hitta lämpliga åtgärder: Exempelvis att informera och bemöta felaktig information. 
3. Kommunicera aktivt och utåtriktat i syfte att stärka den egna positionen. Försvara och avslöja 

när uttalanden ej är legitima. Blockera och ta bort användare på sociala medier vid behov. 
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Aktivitetsplan och budget 
Kommunikationsinsats Kostnad Ansvarig Tid 

Information på kommunens 
webbplats:  

tidaholm.se/val2022 

- Kommunikations-
strateg 

Uppdateras  

löpande 

Facebook: 

Inlägg om att information om 
valet finns på tidaholm.se på  

“Nu kan du förtidsrösta!” 

1 tkr 

 

Kommunikations-
strateg 

2 veckor innan 
valet och i 
samband med 
förtidsröstningens 
öppnande. 

PLAYipp-skärmar, 

“tidaholm.se/val2022” 

- Kommunikations-
strateg 

2 veckor innan 
valet och i 
samband med 
förtidsröstningens 
öppnande. 

Annons i VB 14 tkr Kommunikations-
strateg 

Inför 
förtidsrösning och 
val 

Annons om valnämndens 
preliminära rösträkning 
(onsdagsräkning), öppen för 
alla 

3 tkr Kommunikations-
strateg 

Måndag den 5/11 

Tidaholms kommuns 
instagramkonto 

- Valsamordnare Valveckan 

Tryck av övrigt 
kommunikationsmaterial 
(affischer till lokaler) 

3 tkr Valsamordnare Augusti 

Summa 20 tkr 

Utvärdering 
Planeringen och genomförandet av kommunikationsinsatserna inför valet 2022 utvärderas av 
valsamordnaren tillsammans med informationsenheten. 
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Bilaga 1: Trycksaksproduktion 
Vad? När? Ansvarig? Kommentar 

Namnskyltar 

 

15/8: Avstämning 
om namn, avtal 
och layout 

Behöver vara 
klart till 22/8 

Kommunikationsstrateg Valnämnd (med 
namn) 

Röstmottagare 
(inkl. ordf. + vice 
ordf.) 

Rösträknare 

Valkansliet 

Annons 24/11  15/8 Kommunikationsstrateg Nu öppnar 
förtidsröstning 
samt inför valdagen 

Annons 5/11  15/8 Kommunikationsstrateg Inför valet samt 
”onsdagsrökningen” 

Affisch ”Vallokal” 15/8 Kommunikationsstrateg Klart till 22/8 

Affisch 
Förtidsröstning på 

SÄBO 

15/8 Kommunikationsstrateg Info från 
valsamordnare 

Förtidsröstningens 
öppettider i biblo 

15/8 Kommunikationsstrateg  

Affisch lättläst 
om valet 

15/8 Kommunikationsstrateg  

Trottoarpratare  - Valsamordnare Behövs dessa? 
Specialbeställning? 

Affisch på 
valsedlarnas 

ordning 

15/8 Kommunikationsstrateg  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/17 

2022-04-13 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Samordnad distribution av 
valsedlar 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att inte ombesörja distribution av valsedlar som kommunen inte är 
skyldig att hantera enligt lag. 

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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/31 

2022-04-14 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Tjänsteskrivelse - mottagare som får kvittera ut 
försändelser med röster från PostNord 
Förslag till 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. 

Ärendet 
Valnämnden ska ta emot röster från PostNord. PostNord behöver ett protokollsutdrag där det 
beslutats om vilka personer som är utsedda att kvitter ut försändelser med röster från PostNord. 

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 i 
samband med Allmänna valen 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

Sändlista 
Kent Westling, PostNord 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/29 

2022-04-19 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

Tjänsteskrivelse - Redovisning gällande behandling 
av personuppgifter vid överföring till tredje land 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att lämna följande redovisning till dataskyddsombudet.  

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.   

Utredning 
Av dataskyddsombudets begäran framgår bl.a. 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 förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller hanteringen av 
personuppgifter i samband med överföring till tredje land.  

I skrivelsen 2020-09-04 lämnade dataskyddsombudet följande förslag på åtgärder för 
personuppgiftsansvarig:  

- Se till att ha en uppdaterad registerförteckning över alla personuppgiftsbehandlingar där det 
framgår vilka tredjelandsöverföringar som sker. Observera att det inte bara är själva 
lagringsplatsen som är avgörande. Det är inte bara när uppgifter faktiskt flyttas till tredjeland 
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och lagras där som reglerna om tredjelandsöverföringar blir aktuella utan även när någon 
ges tillgång från tredjeland, även om uppgifterna lagras inom EU. 

- Kontakta aktuella personuppgiftsbiträden/leverantörer och efterfråga hur de kommer agera 
i den uppkomna situationen. Hur tänker biträdena kring dels Privacy Shield dels 
standardavtalsklausulerna?  

- Kontrollera leverantörskedjorna. Vad har personuppgiftsbiträdena/leverantörerna (även 
inom Sverige och EU) för eventuella underleverantörer? Det kan vara en bra idé att begära 
ut en uppdaterad lista över underleverantörer för att få full kontroll. 

- Gör och dokumentera risk- och konsekvensbedömningar avseende överföring av 
personuppgifter till tredjeland. 

- Upphör med överföring om ni kommer fram till att adekvat skyddsnivå inte kan uppnås (och 
annan grund för överföring saknas). 

- Genomför förhandssamråd med Datainspektionen vid tveksamhet. 

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. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 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 
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PM 
2022-02-24 
 
Ärendenummer 
Ärendenr. 2022/100 Personuppgiftsansvariga i 

Tidaholms kommun 
   
Elinor Stenberg     
0515-88 58 59 
dataskydd@tidaholm.se 
 
 

Granskningsplan för dataskyddsombudet första halvåret 
2022 med begäran om redovisning gällande behandling av 
personuppgifter vid överföring till tredje land 

Enligt artikel 39 dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679) är en av dataskyddsombudets uppgifter att 
övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

Nedanstående område kommer att vara prioriterat granskningsområde för 
dataskyddsombudet under första halvåret 2022. Även områden som faller 
utanför denna granskningsplan kan komma att granskas av 
dataskyddsombudet om det finns skäl till det.  
 
Överföring till tredje land 
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-
länderna. Personuppgifter kan därför föras över fritt inom detta område utan 
begränsningar. Utanför EU/EES finns däremot inga generella regler som ger 
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder 
utanför EU/EES. 

Exempel på tredjelandsöverföringar är att skicka dokument som innehåller 
personuppgifter per e-post till någon i ett land utanför EU/EES, att anlita ett 
personuppgiftbiträde i ett land utanför EU/EES eller att någon utanför EU/EES 
ges tillgång, exempelvis läsbehörighet, till personuppgifter som finns lagrade 
inom EU/EES. 

Tidigare uppmaning från dataskyddsombudet 
År 2020 ogiltigförklarade EU-domstolen Privacy Shield-avtalet mellan EU och 
USA (dom i mål C-311/18 Data Protection Commissioner/Maximillian Schrems 
och Facebook Ireland), vilket innebär att det inte längre är tillåtet för 
personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 
personuppgifter till mottagare i USA. Efter att domen meddelats skickade 
dataskyddsombudet en skrivelse, ”Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter” daterad 2020-09-04 till samtliga 
personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun. I skrivelsen uppmanades 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. 
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Granskning 
Dataskyddsombudet begär nu 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 (så kallade Standard Contractual 
Clauses, SCC). 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 (Rekommendationer 1/2020 om ytterligare åtgärder för att 
tillförsäkra att EU:s nivå av skydd för personuppgifter upprätthålls).   
 
Syftet med granskningen är att utvärdera om de personuppgiftsansvariga i 
Tidaholms kommun förefaller följa dataskyddsförordningens regler vad gäller 
hanteringen av personuppgifter i samband med överföring till tredje land. 

Svar på ovan nämnda frågeställningar ska vara dataskyddsombudet tillhanda 
per e-post till dataskydd@tidaholm.se senast den 30 maj 2022.  
 
Rapport 
Resultatet av granskningen kommer att redovisas av dataskyddsombudet i en 
rapport. Rapporten kommer att kommuniceras till respektive 
personuppgiftsansvarig och i förekommande fall förvaltningschef/VD. 
 
Sändlista 
Samtliga personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun 
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Ärendenummer 
KS 2020/308 Personuppgiftsansvariga i 

Tidaholms kommun 
   
Elinor Stenberg     
0515-88 58 59 
elinor.stenberg@falkoping.se 
 
 
Information till personuppgiftsansvarig - Ny dom kräver översyn av 
tredjelandsöverföringar av personuppgifter 
 
Överföring av personuppgifter till tredje land 
Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt 
skydd för personuppgifter och personlig integritet. Detta gäller även EES-
länderna. Därför kan personuppgifter föras över fritt inom detta område utan 
begränsningar. Utanför EU/EES däremot finns inga generella regler som ger 
motsvarande garantier. Dataskyddsförordningen innehåller därför regler om 
under vilka förutsättningar det är tillåtet att föra över personuppgifter till länder 
utanför EU/EES. Det är till exempel tillåtet att överföra personuppgifter utanför 
detta område om det finns ett beslut från EU-kommissionen om att ett visst land 
säkerställer så kallad adekvat skyddsnivå eller med stöd av standardavtals-
klausuler, en slags standardiserade avtalsmallar. 

EU-kommissionen har tidigare bedömt att skyddsnivån är adekvat i USA om 
mottagaren av personuppgifterna har anslutit sig till så kallade Privacy Shield. 
Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär 
att företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet och 
meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. 
 
Privacy Shield-avtalet underkänt 
Den 16 juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU 
och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när de förs över till 
USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre är tillåtet 
för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 
personuppgifter till mottagare i USA. 

Det saknas i nuläget vägledning för hur personuppgiftsansvariga ska agera i 
den uppkomna situationen och det är högst oklart om Privacy Shield kommer 
att ersättas på något sätt. De så kallade standardavtalsklausulerna förblir 
giltiga. EU-domstolen har dock understrukit att dessa klausuler inte kan 
användas om klausulerna inte iakttas eller inte kan iakttas i det mottagande 
landet, exempelvis på grund av det mottagande landets lagstiftning. 
Amerikansk lagstiftning gör det svårt att säkerställa en likvärdig skyddsnivå som 
inom EU för personuppgifter som överförs till USA.  
 
Vad innebär det underkända avtalet för personuppgiftsansvarig? 
Som ovan nämnts innebär underkännandet av Privacy Shield-avtalet att 
överföringar av personuppgifter till USA som stödjer sig på detta avtal nu saknar 
laglig grund. Personuppgiftsansvarig måste därför så snabbt som möjligt göra 
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en inventering av om det sker sådan överföring av personuppgifter för vilka 
personuppgiftsansvarig ansvarar och i så fall vidta åtgärder omgående. En 
bedömning behöver göras i varje enskilt fall om överföringen måste stoppas 
eller om den kan göras laglig på något alternativt sätt utifrån de nya 
förutsättningarna. Att hålla sig passiv i detta skede och invänta riktlinjer är inte 
ett alternativ då dataskyddsförordningen ska följas.  

Nedan följer förslag på åtgärder för personuppgiftsansvarig. 

- Se till att ha en uppdaterad registerförteckning över alla personuppgifts-
behandlingar där det framgår vilka tredjelands-överföringar som sker. 
Observera att det inte bara är själva lagringsplatsen som är avgörande. 
Det är inte bara när uppgifter faktiskt flyttas till tredjeland och lagras där 
som reglerna om tredjelands-överföringar blir aktuella utan även när 
någon ges tillgång från tredjeland, även om uppgifterna lagras inom EU. 

- Kontakta aktuella personuppgiftsbiträden/leverantörer och efterfråga 
hur de kommer agera i den uppkomna situationen. Hur tänker biträdena 
kring dels Privacy Shield dels standardavtalsklausulerna?  

- Kontrollera leverantörskedjorna. Vad har personuppgiftsbiträdena/ 
leverantörerna (även inom Sverige och EU) för eventuella 
underleverantörer? Det kan vara en bra idé att begära ut en uppdaterad 
lista över underleverantörer för att få full kontroll. 

- Gör och dokumentera risk- och konsekvensbedömningar avseende 
överföring av personuppgifter till tredjeland. 

- Upphör med överföring om ni kommer fram till att adekvat skyddsnivå 
inte kan uppnås (och annan grund för överföring saknas). 

- Genomför förhandssamråd med Datainspektionen vid tveksamhet. 

 
 
 
 
 
 
Sändlista 
Samtliga personuppgiftsansvariga i Tidaholms kommun 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/3 

2022-02-22 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Rapportlista valnämnden 2022-04-28 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Ärendet 
Rapporter och inkomna skrive3lser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-02-12—2022-04-xx. 

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

VN 2022/29 Granskningsplan dataskyddsombud första halvåret 2022 

  

  

  

  

  

  

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/5 

2022-04-21 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att lägga anmälda delegationsbeslut till handlingarna.  

Ärendet 
Delegationsbeslut som har fattats sedan valnämndens senaste sammanträde anmäls.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattat av kanslichef, 2022-03-18. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: VN 2022/5 
2022-03-18 Valnämnden 
Handläggare: Anna Eklund 

Delegationsbeslut fattade av kanslichef 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2022-03-18 2.1 Godkännande av offert (avtal) 
förtidsröstningen- Stadsbiblioteket 2022/30 
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