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Kallelse Valnämnden 

2022-02-21 Kl. 13:00 
Plats: Folkabo, kl 13.00 

Justerare: Karin Olofsson (MP) eller Lars-Ove Larsson (V),  

Kallade 
Ledamöter 
Gunilla Dverstorp (M) ordförande, 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) 
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Ärenden 
1 Information om valsäkerhet 2022/12 

2 Information om utvärdering folkomröstning Lindängen 2021 2022/1 

3 Beslut om revidering av valnämndens delegationsordning 2022/11 

4 Beslut om vallokaler allmänna valen 2022 2022/6 

5 Beslut om principer för rekrytering av röstmottagare 2022/16 

6 Beslut om sammanträdestider för valnämnden 2022 2022/8 

7 Beslut om tid för valnämndens preliminära rösträkning 
(onsdagsräkning) 

2022/9 

8 Beslut om överlämnande av valmaterial till länsstyrelsen 
måndagen och onsdagen efter valdagen vid allmänna valen år 2022 

2022/10 

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022/5 

10 Rapporter och inkomna skrivelser 2022 2022/3 

11 Information från förvaltningen 2022/18 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/12 

2022-02-11 Valnämnden  
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om valsäkerhet 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Säkerhetssamordnaren kommer till valnämnden för att informera om valsäkerhet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/1 

2022-01-20 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, Registrator 

Synpunkter från röstmottagare, förtidsröstning och 
valkansli folkomröstning Lindängen 2021 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Alla röstmottagare i valdistrikten har fått möjlighet att framföra sina synpunkter på 
folkomröstningens genomförande när det gäller röstningen. 

Valkansliet har även haft en muntlig genomgång av synpunkter med ansvariga för förtidsröstningen 
på Stadsbiblioteket. 

Synpunkter som bland annat har kommit fram är: 

- Utbildningen 
- Gruppsammansättning 
- Vallokaler 
- Valnämnd/valkansli 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 ”Synpunkter från röstmottagare, förtidsröstning och valkansli folkomröstning Lindängen 

2021”, valsamordnare Marie Anebreid, 2022-01-20 
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Synpunkter från röstmottagare och förtidsröstning folkomröstning 
Lindängen 2021 
 

Utbildningen 

Bra digitala utbildningar. 
Utbildningen ni höll digitalt var kalasbra, alltid bra att kunna erbjuda både och, tex inför nästa 
år. 
Utbildningen fungerade jättebra digitalt.  
Utbildningsträffarna var sakliga, tydliga, informativa, trevliga och gav en mycket god grund inför 
omröstningen. Tycker också att utbildningsträffarna låg rätt i tiden. 
Funkade ju att ha utbildningarna digitalt men om det går tycker jag det är bättre när man kan 
träffas live. Det blir lättare att ha en dialog och ställa frågor. 
Kunde ju inte medverka på valdagen, tyvärr. 
Det enda för min del blev utbildningen via Zoom. 
Tyckte att denna gav vad som kunde behövas på valdagen. Helt ok med andra ord. 
Det var också bra att som röstmottagare få utbildning och en handledning i god tid, så att man 
själv kan läsa PP och förbereda sig så mycket man vill. 

 

Gruppsammansättning 
Jag tyckte det var intressant. En bra grupp, Ulrika var väldigt mån om att alla skulle få göra alla 
uppgifter. Hon tog väl hand om mig. 
Förklarade bra om hur vi skulle räkna och lägga upp rösterna. 
Arbetet fungerade bra hos oss på Rosenberg och vi är ett sammansvetsat gäng.  
Det var också bra att det fanns många röstmottagare på plats. Vissa stunder fanns inte 
arbetsuppgifter till alla, men det innebar också att det var möjligt att tex gå på toaletten och 
fortfarande vara tillräckligt många för att hjälpa väljarna och hålla ordning. Slutligen var det 
också bra att sammansättningen av röstmottagare, ordförande och vice.ordförande för 
distriktet hade olika lång erfarenhet . Som nybörjare kändes det tryggt att flera hade varit med 
tidigare. 
Jag jobbade i Dimmehus under ledning av Rolf Blomberg, och vill först och främst ge honom en 
stor eloge för hans fantastiska ledarskap. Jag har ju jobbat med honom tidigare, och det 
fungerar alltid så bra med honom som ledare, då han är både kunnig, trygg och sprider allmänt 
god stämning omkring sig. Arbetet flöt på jättebra i söndags och vi hade ett bra samarbete, 
kanske mycket beroende på att vi nu har jobbat tillsammans flera gånger och känner oss trygga 
med varandra. Situationen med extra försiktighet pga Corona fungerade också väldigt bra. Jag 
kan faktiskt inte hitta något som ställde till med några större problem, utan allt gick väldigt 
smidigt och helt enligt planerna. 
Ulrika tog kontakt innan, bra och tydlig info. 
Den sammansatta gruppen i Rosenbergsskolan fungerade utmärkt tillsammans! Det är den 
viktigaste synpunkten. 
Valdistriktsteamet gör ett helgott arbete och är väldigt samkört. Bra med samtliga närvarande 
först och sist under omröstningsprocessen. 
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Vallokal 
Några få saker jag kommer att tänka på:  
- I Forshallens lokal hände det två gånger att badhusets personal kom in genom dörren från 
svikten, vilket innebär att de kommer in bakom valskärmarna. Det var ingen fara denna gång 
men om någon står bakom valskärmen kan det riskera valhemligheten. 
- Jag upplevde att det kanske hade varit bättre att vända på in- och utgången då vi märkte att 
flera är vana (från innan pandemin) att ta vägen rakt in i lokalen. Kanske kan det vara enklare att 
ha utgången genom omklädningsrummet, om vi fortsatt vid nästa val behöver ha en liknande 
planering för lokalen. (Forshallen) 
Några andra reflektioner: 
- Lågt hängande lampor i matsalen när man plockar bort matborden. Är besökaren lång finns 
det risk för att slå i huvudet. Lösning: Beställ att fastighetsskötare ”knyter upp” sladdarna inför 
en valdag. 
- Nuvarande använd utgång saknar hårdgjord yta för funktionshindrade och andra med sämre 
balans. Träramp blir hal vid våt väderlek. Gräsmatta inte tillräckligt för rullstolar, rullatorer och 
andra hjälpmedel. Vi hade tur med vädret. Vid regn hade tillgängligheten ytterligare sänkts och 
dessutom påverkat även fullt rörliga med upptrampad yta och halka. Lösning: Utan påverkan av 
covid-19, kan man säkert kunna välja ett annat flöde i lokalen. 
- Förstärka vårt tänkta flöde visuellt. Framför allt när vallokalen är ny för de röstande. Lösning: 
Inplastade markeringar på golvet med siffror och pilar i större storlek, minst A4.  
Station 1 röstsedel = 1 + pil. 
Station 2 valskärm = 2 + pil.  
Station 3 lämna in = 3 + pil. (Rosenbergsskolans matsal) 
Vallokalen fungerar bra och blev ännu mer funktionell med förändringarna rörande in- och 
utpassagen. (Dimmehus) 
Vi hade det ju väldigt lugnt i centrum, vilket kanske var bra för de som var nya. Väldigt lite 
trubbel och krångligheter (endast en underkänd förtidsröst t.ex.) 
Jag tror dock att vid ett vanligt val så blir nog familjecentralen lite trång, även om vi lyckas få 
dubbeldörrarna att öppnas så att det blir ett smidigare flöde. 
Men allt som allt tycker jag att det gick riktigt bra den här gången. (Familjecentralen) 
Möbleringen i röstningslokalen fungerade mycket bra. Det blev ett bra flöde mellan de olika 
stationerna och ingen insyn bakom skärmar. Att kuverten låg bakom skärmarna var smart 
eftersom det förhindrade att personer gick direkt från valsedelstället till röstmottagarna. 
Det var bra att valsedlar fanns bakom en heltäckande skärm, och inte bara ett liten skärm på 
själva bordet. Det innebar att väljarna kunde titta och fundera i lugn och ro utan att vara 
iakttagna. (Stadsbiblioteket) 
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Valnämnden/Valkansli 

Jag vill bara skicka beröm till er som har ordnat allt in i minsta detalj! Vi har fått nödvändig 
kunskap genom de utbildningar ni har ordnat, jag har fått svar på alla mina frågor som 
ordförande och har haft all hjälp att iordningställa lokalen på bästa sätt med medskickat 
material. Dagen flöt på jättebra på grund av detta. 
Jag tycker att allt har fungerat otroligt väl med tanke på att det var första gången vi hade en 
folkomröstning i Tidaholms kommun. Mycket arbete, väl planerat och samordnat. 
Upplever maskineriet som väloljat. Valkansliets personal är professionell och stödjande hela 
vägen och väldigt lätt att samarbeta med. 
Uppskattar besöken från VN:s ledamöter under dagen och er omtanke med att vi undfägnas 
dryck och god smörgås. Sammanfattningsvis: Processen fungerar alltigenom väldigt bra och ni 
alla inblandade på organisations- och planeringssidan bör ha ordentlig credit för mycket gott 
arbete. 
Och tack så mycket själva. Det känns tryggt att ha en kanslipersonal i ryggen som känns kunniga 
och är trevliga och lätta att ha att göra med  
Valnämnden känns inte alltid så kunnig. Dumt när man får felaktig info,  t ex att ordföranden 
själv måste räkna alla förtidsröster och lite rörigt när man kommer in till Stadshuset och allt ska 
kontrolleras. Vore också bra om valnämnden var bättre på att presentera sig när det kom ut i 
lokalen och hade på sig namnskyltar. 
Det var bra att valsamordnarna/valnämnden var enkel att nå på telefon, då det uppstod 
oklarheter kring tex hantering av budröster eller ogiltiga förtidsröster i vallängden. 
Allting var mycket genomtänkt och väl organiserat. Bra gjort av valnämnden och kansliet!! 
Tack själva bra jobbat.  
Känns inte som att valnämnden är pålästa om hur mottagningen på valnatten går till (muntligt 
inkommen synpunkt) 

 
 
Övrigt 
Jag återkommer gärna som röst mottagare om ni vill. 
Tack själva, det är roligt att kunna hjälp till.  
Ni kan räkna med mig även nästa år!  
Ha det bra och vila upp er nu inför nästa år. 
Jag upplevde dagen som intressant och trevlig, och tiden flög iväg. Tack för att jag fick vara med! 
Tack själva! 
Jag har egentligen inte så mycket att säga kring detta valet. Det var ju nya lokaler och delvis nya 
röstmottagare och jag tyckte allt fungerade bra. 
Tack för förtroendet! I Biblo funkade det utmärkt allting. Lokalen var ju i ordningställd och alla 
medarbetare mycket trevliga och arbetsvilliga. Inga onödiga instruktionen behövdes och vi löste 
saker som dök upp i samförstånd. Kan nog inte komma på något som bör ändras! 
Hoppas vi får chansen sept -22! 
Känns som en halvtimme på morgonen innan vallokalen öppnar är lite snålt om tid då det ju 
ofta känns som ngt strular (t ex larm 😅) 
Jag upplevde dagen som intressant och trevlig, och tiden flög iväg. Tack för att jag fick vara med! 
Dagen var mycket intensiv inte minst pga de nya coronarestriktionerna, vilket medförde att alla 
röstmottagare var fullt sysselsatta hela tiden. 
Vi hade inga problem med störningar under dagen. Vill också ge paret Strömberg, som har hand 
om Dimmehus, ett stort tack för god hjälp rörande lokalen. 
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Förtidsröstning – Stadsbiblioteket stora salen 
Förberedelser 
Både kansli och biblioteket tyckte att det var bra att vi hade korta avstämningar innan vi visste 
vilket datum folkomröstningen skulle ske. 
Bra att vara två från biblioteket som har lite mer ansvar. 
Bra att vi hade två valbara tillfällen för utbildning med ett uppsamlingstillfälle. 
Bra att det finns en blandning i personalen, där många varit med tidigare, men också några helt 
nya. Vi utbildade fler personer än vad som ”behövdes” enligt schema. Bra att kunna ha personer 
som snabbt kunde gå in och arbeta vid sjukdom. Detta behövdes dock inte. 

Under förtidsröstningsperioden 
Flöt på bra. Var ett jämnt flöde under hela tiden. 
Inte jätte många som ville ha dubblettröstkort. 
Fler budröstningskit lämnades ut än vid tidigare val. 
En incident med att en väljare inte ville att en personal med slöja skulle ta emot rösten. 
Personalen löste detta genom att byta röstmottagare. 
Både kansli och personal ser allvarligt på händelsen och vill fortsätta ha människor med olika 
bakgrund som röstmottagare. 

Val 2022 
Fördelar för personalen utifrån att vi har förtidsröstningen inne på biblioteket: 
Samordning personal 
Trevligt att få in besökare 
Binder upp stora salen under lång tid 
Behöver flytta förtidsröstningen på valdagen 

Vid tidigare val har trycket varit större på förtidsröstningen under sista veckan. Fler har röstat på 
em/kväll. 

Förslag från biblioteket: 
Går det att bygga en anpassad möbel för valsedlarna? 

Utbildningarna inför 2022: 
Bra om dessa kan vara veckan innan förtidsröstningen startar, med en tid för uppsamling. 
Två valbara tider och ett uppsamlingstillfälle. 

Valkansliets utvärdering: 

Städning på måndagen – missades på familjecentralen. Kansliet kontaktade städet som löste 
städningen. 
Bra att valkansliet har schema under valdagen. 
Funkade bra med digitala utbildningar. 
Viktigt att alla på kansliet blir involverade i arbetet. 
Tisdagsräkningen fungerade bra. 
Bra med avstämningsmöten med valkansliet regelbundet (exempelvis spara frågor till 
avstämningen) 
Svårt med upphandling av röstkort, röstsedlar när vi inte gjort det tidigare. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/11 

2022-02-09 Valnämnden 
Handläggare: Anna Eklund, kanslichef 

Tjänsteskrivelse- Beslut om revidering av 
valnämndens delegationsordning 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att revidera delegationsordningen enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Kansliavdelningen har gått igenom valnämndens delegationsordning och lämnar förslag på 
revidering av densamma.  

Förslag på revidering gäller tillägg av beslut om behörighetsadministratörer och inskrivare i 
valdatasystem (p.1.3) samt revidering av avsnittet kring ekonomi (p.2.1 och p.2,2) där 
beloppsgränsen för inköp av material, varor och tjänster samt för försäljning av material och 
inventarier har ändrats så att den överensstämmer med skrivningar i kommunstyrelsens 
delegationsordning.  

I övrigt föreslås mindre justeringar såsom bland annat att rollen registrator har bytts ut mot rollen 
valsamordnare.    

En mening har även tagits bort i den inledande texten, på sidan 4, eftersom valnämnden inte har 
sammanträden varje månad.  

Ändringar är markerade i grönt (tillägg) och rött (borttag) i förslaget till ny reviderad 
delegationsordning.    

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Förslag till delegationsordning för valnämnden. 

Sändlista 
Delegater 
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Valnämnden

Ärendenummer: VN 2022/11
Antagen: 20XX-XX-XX
Senast reviderad: 20XX-XX-XX

Författningssamling
Delegationsordning för valnämnden 

1Flicka blåser såpbubblor
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Generella bestämmelser för 
delegation gällande styrelsen och 
övriga nämnder 
 

Allmänt 
Kommunstyrelsen eller nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt 
en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Detta kallas för att delegera 
beslutanderätten. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat. Nämnden ska besluta i ärenden som 
inte har delegerats. 

I 6 kap. 37-40 §§ och 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen finns de bestämmelser som reglerar delegering av 
ärenden inom en nämnd.  

Ett delegationsbeslut kan inte ändras av nämnden. Nämnden kan däremot när som helst återkalla ett 
delegeringsuppdrag. Detta kan göras generellt eller bara i ett särskilt ärende. Nämnden kan även ta 
över ett ärende och fatta beslut i detta.  

En delegat kan avstå från att fatta beslut och lämna tillbaka beslutsfattandet till den som lämnat 
delegationen. Detta ska ske om beslutet är av sådan art som framgår av 6 kap 38 § kommunallagen 
(se avsnitt Delegeringsförbud) eller om ärendets innehåll kräver det.  

Beslut som delegerats enligt denna ordning ska fattas i enlighet med gällande lagar och förordningar, 
fullmäktiges beslut, för kommunen bindande avtal samt i enlighet med riktlinjer och bestämmelser 
utfärdade av styrelsen. En delegats befogenheter är även begränsade till det egna 
verksamhetsområdet samt verksamhetsområdets ekonomiska ramar.  

Delegeringsförbud 
Enligt 6 kap 38 § kommunallagen får inte följande typer av ärenden delegeras: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
• Framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av 

nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden. 
• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Delegats frånvaro 
Om en delegat på grund av frånvaro är förhindrad att fatta ett visst beslut övertas beslutanderätten 
av en ersättare. Ersättare går in i följande ordning: 
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1. Den som är ställföreträdande för eller vikarierar för delegaten (om inte inskränkningar i 
delegationsrätten har införts). 

2. Den som delegatens förvaltningschef har utsett genom särskilt beslut 
3. Delegatens förvaltningschef. 

Om samtliga angivna delegater av någon anledning är förhindrade att fatta ett visst beslut är det 
nämndens skyldighet att fatta beslutet.  

Vidaredelegation 
Kommundirektör och förvaltningschefer får, med tillämpning av 7 kap. 6 § kommunallagen, 
vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. En sådan vidaredelegation ska anmälas skriftligen 
till styrelsen. Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation ska anmälas till kommundirektören eller 
förvaltnings-chefen som i sin tur ska anmäla beslutet till styrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde.  

Skillnad mellan delegationsbeslut och 
verkställighetsbeslut 
Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. 
Skillnaden är att ett fattat delegationsbeslut kan överklagas och måste anmälas till nämnden vilket inte 
gäller för ett fattat verkställighetsbeslut.  

Ett delegationsbeslut kännetecknas av att det kan finnas alternativa tolkningar och lösningar i ärendet 
samt att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.  Verkställighetsbeslut är 
däremot sådana beslut där det redan finns fastställda regler och direktiv, exempelvis avgiftsdebitering 
enligt fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats enligt fastställd turordningsregel.  

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen vid dess nästkommande 
sammanträde. Det ska således ske en månatlig inrapportering av fattade delegationsbeslut.  

Delegationsbeslut ska redovisas enligt upprättad (gemensam) mall och skickas till kansliavdelningen 
senast 10 dagar innan styrelsens sammanträde.  

Varje delegationsbeslut ska kunna härledas. I redovisningen ska följande ingå;  

• Datum för beslutet. 
• Typ av beslut. 
• Ärendemening. 
• Löpnummer och/eller ärendenummer (diarienummer).  

Vid protokollsparagrafen ska nämnden ta ställning till om redovisningen kan godkännas. 

Ordförandebeslut  
Vid brådskande ärenden där nämndens avgörande inte kan avvaktas delegeras till ordföranden att 
besluta på nämndens vägnar. Om ordförande har förhinder beslutar vice ordföranden. 
Ordförandebeslut ska anmälas vid nämndens nästkommande sammanträde. 
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Överklagan av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut kan överklagas antingen med stöd av 13 kap 1-15 §§ kommunallagen 
(laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i lag eller förordning (förvaltningsbesvär).  

Överklagan genom laglighetsprövning ska ske inom tre veckor från den dag då justering av 
protokollet från det sammanträde där delegationsbeslutet anmälts tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla. 

För delegationsbeslut som överklagas genom förvaltningsbesvär räknas klagotiden till tre veckor från 
den tidpunkt som den sökande/klagande tagit del av beslutet. 
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Delegationsordning 

1. Verksamhet  
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

1.1  VL 
5 kap 7 § 

Rättelse eller ändring i 
röstlängd 
Införa rättelse eller ändring i 
röstlängden på  
uppdrag av den centrala 
Valmyndigheten.  

Ordförande eller 
Vice ordförande 

 

1.2 VL 4 kap 
20, 22-23 
§§ 

Upprätta och underteckna 
avtal om vallokaler och 
röstningslokaler 
Varje kommun ska se till att det 
finns lämpliga vallokaler och 
röstningslokaler.  

Registrator 

Valsamordnare 
eller 
Kanslichef 

 

1.3  

Beslut om 
behörighetsadministratörer 
och inskrivare i 
valdatasystem  

Kanslichef  

 

2. Ekonomi 
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

2.1 LOU Inköp av material, varor och 
tjänster 
Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
nämndens verksamhetsområde 
och inom ramen för given 
budget, upp till ett 
prisbasbelopp.   
 
Beslut om inköp av material, 
varor och tjänster inom 
valnämndens 
verksamhetsområde efter 
genom-förd direktupphandling 
och utanför redan gällande avtal 
till ett belopp mellan 25 000 
kronor och det maximala belopp 

Kanslichef  Direktupphandling 
ska genomföras 
enligt policy för 
upphandling och 
riktlinje för inköp 
och upphandling. 
Inköp av  
material, varor 
och tjänster inom 
ramen för angiven 
budget och till ett  
belopp om högst 
25 000 kronor 
betraktas som 
verkställighet.  
Inköp av  
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

för direktupphandling som anges 
i LOU.   
  

material, varor 
och tjänster inom 
ramen för angiven 
budget och i 
enlighet med 
redan giltigt avtal 
betraktas som 
verkställighet. 

2.2  Försäljning av material och 
inventarier 
Beslut om försäljning av material 
och inventarier för ett belopp 
uppgående till maximalt 50 000 
kr.   

Beslut om försäljning av material 
för ett belopp uppgående till 
mellan 25 000 kronor och 
maximalt 200 000 kronor. 

Kanslichef Försäljning av 
material och 
inventarier till ett 
belopp uppgående 
till maximalt 25 
000 kronor 
betraktas som 
verkställighet.  

Försäljning av 
material och 
inventarier ska 
ske i samråd med 
ekonomi-
avdelningen 

 

3. Allmänt  
Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.1 KL 

6 kap 36 § 
39 § 

Brådskande ärenden 
Besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas.   

Ordförande  

Vice ordförande 

 

3.2 OSL, 6 
kap, 3-6 
§§ 

Utlämnande av allmänna 
handlingar och uppgifter 
Beslut att inte lämna ut handling 
som förvaras hos valnämnden 
eller att lämna ut handlingen med 
förbehåll. 

Kommunjurist  

3.3 FL 24 § Överklagande 
Besluta om avvisande av för sent 
inkomna överklaganden.  

Kommunjurist 
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Besluts-
nummer Lagrum  Ärende/Beslut  Delegat  Anmärkning 

3.4  Postförsändelser 
Rätt att för valnämndens räkning 
kvittera och ta emot 
postförsändelser och andra 
försändelser ställda till 
valnämnden.  

Registrator 
Valsamordnare 
eller 

Ordförande eller 

Vice ordförande 

 

3.5  Deltagande i 
kurser/konferenser 
Besluta om valnämndens 
förtroendevalda att deltagande i 
kurser och konferenser.  

Ordförande  

3.6  Deltagande i 
kurser/konferenser 
Besluta om deltagande i kurser 
och konferenser för 
valnämndens röstmottagare 

Ordförande  

3.7  Deltagande i 
kurser/konferenser 
Besluta om deltagande i kurser 
och konferenser för 
valnämndens ordförande 

Vice ordförande  

3.8  Rättegångsfullmakt 
Rätt att utfärda fullmakt att föra 
valnämndens talan inför domstol 
och andra myndigheter. 

Kommunchef 

Kommundirektör 

 

 

3.9  Kalla in ersättare vid 
röstmottagares  
frånvaro. 

Ordförande eller 
Vice ordförande 

 

3.10 KL 6 kap 
31 § 

Delgivningar 
Rätt att motta delgivningar 
ställda till valnämnden (t.ex. 
stämningsansökan, 
vitesföreläggande) 

Kanslichef  

 

 
Förkortningslista lagar och förordningar 
DL Diskrimineringslagen 
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FL Förvaltningslagen 
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KL Kommunallagen 

LOU Lagen om offentlig upphandling 

OSL Offentlighets- och sekretesslagen 

RB  Rättegångsbalken 
VL Vallagen 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/6 

2022-02-09 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Vallokaler vid allmänna valen 2022 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att följande lokaler ska användas som vallokaler vid allmänna valen 
2022 

Sparbankshallen – Hökensås Norra 
Forshallen lilla salen – Tidaholm Norra 
Forshallen stora salen – Tidaholms Innerstad 
Rosenbergshallen – Tidaholm Västra 
Stadsbiblioteket – Tidaholm Östra 
Dimmehus – Dimbo m.fl. 
Velinga bygdegård – Hökensås Södra/Västra 

- Valnämnden beslutar att Midgårds samlingssal används som reservlokal. 

Ärendet 
Förvaltningen har inspekterat de vallokaler som har använts vid tidigare val där bland annat 
tillgänglighet, nödutgångar och belysning inspekterades. 

Vid Europaparlamentet 2019 fanns för första gången krav på att väljarna ska kunna ta sina valsedlar 
på en avskärmad plats, fri från insyn av andra väljare. Syftet är att stärka skyddet för 
valhemligheten och minska risken för att väljarna utsätt för otillbörlig påverkan. 

Valsedlarna ska i första hand placeras på en avskärmad plats i anslutning till röstmottagningen. Om 
det inte går att anordna får valsedlarna istället placeras avskärmade inne i lokalen. 

Förvaltningen har haft detta i åtanke vid inspektionen och föreslår att nedanstående lokaler 
används som vallokaler vid allmänna valen 2022. 

- Sparbankshallen – Hökensås Norra 
- Forshallen lilla salen – Tidaholm Norra 
- Forshallen stora salen – Tidaholms Innerstad 
- Rosenbergshallen – Tidaholm Västra 
- Stadsbiblioteket – Tidaholm Östra 
- Dimmehus – Dimbo m.fl. 
- Velinga bygdegård – Hökensås Södra/Västra 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Förvaltningen föreslår att Midgårds samlingssal i stadshuset används som reservlokal ifall det skulle 
hända något oförutsett med någon av de andra lokalerna. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/16 

2022-02-10 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om principer för 
rekrytering av röstmottagare 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att politiker som har ett eller flera formella uppdrag inom 
kommunens organ inte kan förordnas som röstmottagare vid allmänna valen år 2022. 

- Valnämnden beslutar 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. 

Ärendet 
Vallagen anger inga regler för vem som kan vara röstmottagare. Det framgår dock av 
valmyndighetens handbok inför valen år 2022 att det är lämpligt att valnämnden fattar beslut om 
eventuella principer som valnämnden anser ska gälla vid rekryteringen.  

Valnämnden har inför tidigare val beslutat att politiker som har ett eller flera formella uppdrag 
inom kommunens organ inte förordnas till röstmottagare i omröstningslokal eller 
förtidsröstningslokal. Detta för att inte riskera att den som röstar känner sig påverkad i någon 
politisk riktning och för att säkerställa att väljarnas förtroende för valprocessen upprätthålls.  

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
- 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/8 

2022-02-10 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om sammanträdestider för 
valnämnden år 2022 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att fastställa valnämndens ordinarie sammanträden för år 2022 enligt 
följande: 
 
28 april 11 september (valdag) 14 september (preliminär rösträkning) 

Ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av ordföranden tagit fram förslag på sammanträdestider för 
valnämnden för år 2022. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 

 

 

23



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/9 

2022-02-11 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Tid för valnämndens preliminära 
rösträkning vid allmänna valen 2022 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att valnämndens preliminära rösträkning ska hållas onsdagen den 14 
september med start klockan 09:00 i Sessionssalen i stadshuset. 

Ärendet 
Onsdagen efter de allmänna valen, den 14 september, ska valnämnden hålla sin preliminära 
rösträkning. Vid den preliminära rösträkningen bedöms de förtidsröster som inte skickades ut till 
vallokalerna, de röster som kommit tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som 
kommit in efter valdagen. 

Valnämnden ska göra en överlämning till länsstyrelsen snarast möjligt efter genomförd räkning. 

Förvaltningen föreslår att den preliminära rösträkningen ska starta klockan 09:00 i Sessionssalen i 
stadshuset. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/10 

2022-02-11 Valnämnden 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Överlämnande av valmaterial till 
länsstyrelsen måndagen och onsdagen efter 
valdagen vid allmänna valen år 2022 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande och vice ordförande ska överlämna 
valmaterial till länsstyrelsen måndagen den 12 september och onsdagen den 14 
september. 

Ärendet 
Valmaterial ska överlämnas till länsstyrelsen måndagen och onsdagen efter valdagen den 11 
september.  

Vid tidigare val har det varit valnämndens ordförande och vice ordförande som har gjort 
överlämningarna. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 - 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/5 

2022-02-14 Valnämnden 
Handläggare: Jenny Beckman, kommunjurist 

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 fattade av ordförande, 2022-01-26. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: VN 2022/5 
2022-01-26 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid 

Delegationsbeslut fattade av ordförande 
Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut Ärendenummer 

2021-12-28 3.1 Brådskande ärenden VN 2021/41 

    

    

    

    

    

    

 

27



 1/2 

 

Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-09-08 
 
Ärendenummer 
2021/10 Valnämnden 
 
Marie Anebreid 
0502-60 60 43 
marie.anebreid@tidaholm.se 
 
 
Rapportlista valnämnden 2022-02-21 
 
Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, 
inkomna under tiden 2021-09-08—2021-02-11. 
 
VN 2019/62 Beslut KF 2021-12-20 

Beslut om revidering av reglemente för valnämnden 
VN 2020/22 Rapport granskning av registerförteckning valnämnden 2021 
VN 2021/37 Beslut KF 2021-08-30 

Beslut om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige samt 
annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2022 

VN 2021/38 Beslut KF 2021-09-27 
Beslut om strategisk plan och budget för år 2022-2024 

VN 2021/39 Beslut KS 2021-11-03 
Beslut om kommunens klimatlöften under år 2022 

VN 2021/38 Beslut KF 2021-11-29 
Beslut om revidering av strategisk plan och budget för år 
2022-2024 

VN 2021/40 Beslut KF 2021-11-29 
 Beslut om entledigande från uppdrag Jan-Ove Piehl (S) 

VN 2021/42 Bygdegårdarnas Riksförbund - Tydliggörande avseende 
bygdegårdarnas värdeneutralitet 

VN 2022/2 Beslut KS 2022-01-12 
Beslut om uppföljning av helårsprognos för Tidaholms 
kommun avseende november månad år 2021 

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

 
 
 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
 
 
Förslag till beslut 

• Valnämnden beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 
 

28



 2/2 

 

Valnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  52283 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26  |  Telefon: 0502-60 60 00  |  Fax: 0502-60 63 50 
E-post: tidaholms.kommun@tidaholm.se 

www.tidaholm.se 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: VN 2022/18 

2022-02-09 Valnämnden 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Information från förvaltningen 
Förslag till beslut 

- Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen informerar om: 

• Valdistriktsindelningen 
• Nytt valdatasystem Valid 
• Valcentralen 
• Tillgängliga val 
• Unga kommunutvecklare 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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