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 Dnr 2022-000002 000 

VN § 1 Val av protokolljusterare 

Beslut 

Valnämnden väljer Hans Dahm (S) att justera dagens protokoll.     

___________________ 
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 Dnr 2022-000003 000 

VN § 2 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen.     

___________________ 
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 Dnr 2021-000138 003 

VN § 3 Reglemente för valnämnden 

Beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för valnämnden, att gälla från och med 2022-07-01.   

Ärendet 

Valnämnden har till uppgift att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och 

folkomröstningar och vad som i lag sägs om valnämnd. 

Reglementet för valnämnden reviderades senast år 2009 och har nu setts över i sin 

helhet. Bland annat har paragrafer om uppgifter och bemyndiganden för nämnden, 

personuppgiftsansvar, organisation och arkivvård lagts till. Övriga förändringar som har 

gjorts är framförallt av redaktionell karaktär samt tillägg och ändringar i uppbyggnaden för 

att få samma uppbyggnad och formuleringar som övriga nämnders reglementen och 

kommunfullmäktiges arbetsordning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-22 

Reglemente för valnämnden  

Beslut delges 

Kommunfullmäktige  

___________________ 
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 Dnr 2021-000254 000 

VN § 4 Dokumenthanteringsplan för valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att anta dokumenthanteringsplan för valnämnden, 

att planen tillämpas för handlingar som har inkommit eller upprättats under år 2022 och 

framåt.   

Ärendet 

Enligt valnämndens reglemente ska en dokumenthanteringsplan finnas som beskriver hur 

allmänna handlingar hanteras inom myndigheten. Planen ska beskriva hur olika 

handlingar förvaras och om handlingen ska bevaras (arkiveras) eller om den ska gallras 

och i så fall när. Planen ska ses över och revideras kontinuerligt. 

Valnämnden har hittills inte haft någon egen dokumenthanteringsplan, utan valnämndens 

handlingar har istället behandlats enligt kommunstyrelsens plan. 

Kommunledningskontoret har nu tagit fram ett förslag till dokumenthanteringsplan för 

valnämndens verksamhetsområde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-31 

Dokumenthanteringsplan för valnämnden  

___________________ 
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 Dnr 2022-000021 11 

VN § 5 Vallokaler - Val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar att följande vallokaler ska finnas under valet 2022: 

Valdistrikt Vallokal 

Smuleberg m. fl. Smulebergsskolan 

Södra centrum Nyboskolan 

Häggetorp, Katrineberg m. fl. Församlingshemmet Tibro 

Skattegården m. fl. Allégården, f.d Äldrecentrum 

Fagersanna, Ransberg m. fl. Församlingshemmet Ransberg 

Hörnebo, Kvarnhagen m. fl.  Kompetenscenter 

   

Ärendet 

Valnämnden ska besluta vilka vallokaler som ska finnas under valet. Under det allmänna 

valet 2018 och Europaparlamentsvalet 2019 fanns följande vallokaler: 

Valdistrikt Vallokal 

Smuleberg m. fl. Smulebergsskolan 

Södra centrum Nyboskolan 

Häggetorp, Katrineberg m. fl. Församlingshemmet Tibro 

Skattegården m. fl. Allégården, Äldrecentrum 

Fagersanna, Ransberg m. fl. Ransbergs skola 

Hörnebo, Kvarnhagen m. fl.  Näringslivets hus (Numera 

kompetenscenter) 

 

Lokalerna ska ge väljarna goda möjligheter att rösta utifrån lokalisering, tillgänglighet, 

öppethållande och de ska vara värdeneutrala. Varje valdistrikt ska ha en egen vallokal.  

En lokal för röstmottagning ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning. 

Den bör heller inte ha en sådan anknytning till en viss religion eller något företag som kan 
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påverka väljaren i samband med röstningen. I fråga om lokaler som har anknytning till en 

viss religiös sammanslutning eller ett visst företag har dock kravet på god tillgänglighet 

företräde. Det innebär att en sådan lokal får användas om det inte finns någon annan 

lämpligt belägen lokal som också är tillgänglig för väljare med funktionsnedsättning.  

Ransbergs skola, som tidigare har varit vallokal i valdistrikt Fagersanna/Ransberg, har 

rivits. I det valdistriktet anser därför kommunledningskontoret att församlingshemmet i 

Ransberg nu är den lämpligaste lokalen vad gäller tillgänglighet för väljarna. I valdistriktet 

Häggetorp/Katrineberg används församlingshemmet Tibro som vallokal. Även i det 

valdistriktet anser kommunledningskontoret att den lokalen är den lämpligaste avseende 

tillgänglighet. Kravet på god tillgänglighet får därför gå före kravet på att lokalen inte bör 

ha anknytning till viss religiös anknytning i båda fallen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-11   

___________________ 
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 Dnr 2022-000022 11 

VN § 6 Utläggning av valsedlar och valsedlarnas 

ordning i valsedelställen - Val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att partivalsedlarna för de partier som har rätt att få valsedlarna utlagda i kommunens 

röstningslokaler och vallokaler av valnämnden ska läggas i ett valsedelställ i följande 

alfabetiska ordning, uppifrån och ned; Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, 

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Blanka valsedlar läggs sist i valsedelstället, efter 

Vänsterpartiet.  

att de partier enligt ovan som också vill lägga ut namnvalsedlar ska lämna dessa till en 

röstmottagare som sorterar in valsedlarna i alfabetisk ordning i valsedelstället, 

att övriga anmälda partier som vill lägga ut sina valsedlar ska lämna dessa till en 

röstmottagare som sorterar in valsedlarna i alfabetisk ordning i valsedelstället, 

att röstmottagarna ansvarar för ordningen även för övriga anmälda partiers valsedlar och 

för samtliga partiers namnvalsedlar samt för att fylla på dem i valsedelställen, så länge det 

finns valsedlar att tillgå i röstnings- eller vallokalen. Partierna kommer inte att meddelas 

om valsedlarna tar slut, 

att ge kommunledningskontorets kansli i uppdrag att säkerställa att valsedelställen 

avskärmas på lämpligt sätt.    

Ärendet 

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 fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt att 

valsedlarna ska läggas ut. Det gäller vid valen 2022 för Arbetarepartiet 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, 

Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  

Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är 

representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där röstmottagningsstället 

ligger, förutsatt att partiet begärt utläggning av valsedlar. 

Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det endast 

valnämnden (i praktiken röstmottagarna) som lägger ut valsedlarna på den avskärmade 
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plats som anordnats för utläggning av valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är. 

Partiernas ansvar för distributionen av valsedlar till röstmottagningsställen har dock inte 

förändrats. Det har också förtydligats att väljaren ska ta sina valsedlar i enskildhet och att 

valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. 

Valmyndigheten rekommenderar valnämnderna att lokalt besluta om vilken ordning som 

ska gälla bland valsedlarna i röstningslokalerna och vallokalerna i kommunen. Detta då 

det är viktigt alla partiers valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt. 

Vid ett röstmottagningsställe ska det finnas en lämplig avskärmad plats med valsedelställ 

där varje väljare kan ta sina valsedlar utan insyn. Det är valnämnden som beslutar hur 

valsedelställen ska placeras i lokalen för att ett effektivt skydd mot insyn ska uppnås.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-11   

___________________ 
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 Dnr 2022-000041 11 

VN § 7 Politisk aktivitet (propaganda) i anslutning 

till röstnings- och vallokaler - Val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar 

att politisk aktivitet (propaganda) inte får förekomma i anslutning till röstnings- eller 

vallokalen, 

att partiföreträdare kan ha jackor eller nålar som visar partitillhörighet när de lämnar 

valsedlar eller röstar, men att de då inte får stanna kvar i lokalen efter att de uträttat sitt 

ärende.    

Ärendet 

Enligt Vallagen (2005:837) kap. 8 § 3 får det på ett röstmottagningsställe eller i ett 

utrymme intill detta inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 

hindra väljarna i deras val. Syftet med regleringen är att väljaren ska vara ostörd och 

skyddad från varje form av påverkan under själva valhandlingen och bestämmelsen utgör 

ett led i att trygga genomförandet av fria och hemliga val.  

Vid sidan om uppenbar propaganda såsom partimöten med mera kan valaffischer, tryckt 

material, flaggor och vimplar med mera utgöra propaganda, liksom kläder eller banderoller 

med partibeteckning. Reglerna om propaganda innebär dock aldrig att den 

grundlagsskyddade rätten till religionsfrihet kan inskränkas. Det innebär att det alltid är 

tillåtet att bära religiös klädsel på och intill ett röstmottagningsställe. 

Valprövningsnämnden menar att det inte är möjligt eller lämpligt för valnämnden att i 

principbeslut precisera exakt hur stort utrymme som ska omfattas av förbudet mot 

propaganda. En bedömning måste istället göras i det enskilda fallet utifrån platsens 

särskilda förutsättningar att ge skydd för väljarna mot att utsättas för politisk propaganda 

under valhandlingen. Bedömningen får även ske utifrån vilken omfattning den eventuella 

politiska propagandan kan förväntas ha och i vilka former de politiska partierna kan söka 

fånga väljarnas intresse. 

Valprövningsnämnden menar vidare att det är av betydelse vilken omfattning den politiska 

propagandan har och i vilka former de politiska partierna söker fånga väljarnas intresse. 

Valprövningsnämnden har vidare uttalat att företrädare för olika partier enligt tradition får 

dela ut valsedlar utanför röstmottagningsställen under pågående röstning. Partiföreträdare 

med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk får dock inte 
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uppehålla sig i röstningslokal eller anslutande utrymme. Det är dock aldrig tillåtet att som 

röstmottagare uppträda i sådan klädsel. 

I Vallagen (2005:837) kap. 8 § 4 står det att röstmottagarna ansvarar för ordningen på 

röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig 

efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna 

genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt 

lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av 

röstmottagningen. Kan röstmottagningen på grund av en ordningsstörning inte 

genomföras får den tillfälligt avbrytas. 

För att underlätta röstmottagarnas arbete är det lämpligt att valnämnden fattar beslut om 

vilka regler som gäller för politisk aktivitet i anslutning till vallokalerna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-25  

___________________ 
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 Dnr 2022-000037 11 

VN § 8 Utbildning av röstmottagare - Val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge ordförande Karina Gren i uppdrag att utforma och genomföra 

utbildning för samtliga röstmottagare.     

Ärendet 

Samtliga röstmottagare ska ha genomgått utbildning innan valet. Enligt vallagen 

(2005:837) kap. 3 § 5 får endast den som har fått sådan utbildning som behövs för 

uppdraget förordnas som röstmottagare. 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. 

Röstmottagarna bör känna till vad rollen innebär och vara insatta i grundläggande regler 

om demokrati och objektivitet, det vill säga saklighet och opartiskhet. Den som är 

förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar som rösträknare, 

kontrollant, registrerare med mera 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 därför i sin 

utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-25  

___________________ 
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 Dnr 2022-000032 11 

VN § 9 Förtidsröstning - lokal, öppettider och 

bemanning - val 2022  

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att förtidsröstning ska ske i lokalerna Nova och Luna vid Allégården samt i biblioteket, 

att även personer som kandiderar på en lista i valet 2022 kan arbeta som röstmottagare. 

Dock inte personer med mer framträdande politiska roller eller vars namn står bland de 

första på listorna,  

att personer som har en familjerelation till varandra kan arbeta som röstmottagare i 

samma röstningslokal, 

att endast de personer som har fått den utbildning som krävs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare, 

att ordförande Karina Gren får i uppdrag att planera bemanningen och öppettiderna för 

förtidsröstningen i samråd med kommunledningskontorets kansli.   

Ärendet 

Valnämnden ska besluta om vilken/vilka lokaler som ska användas som röstningslokaler 

för förtidsröstning. Lokalerna ska ge väljarna goda möjligheter att rösta utifrån lokalisering, 

tillgänglighet, öppethållande och de ska vara värdeneutrala. 

Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 24 augusti. Det måste 

alltid finnas minst en röstningslokal öppen varje dag som förtidsröstningen kan ske, men 

lokalernas placering och öppettiderna kan variera. Dock måste minst en röstningslokal 

vara öppen under samma tid som vallokalerna på valdagen den 11 september, det vill 

säga kl. 08.00-20.00. 

Vid det allmänna valet 2018 och valet till Europaparlamentet 2019 användes lokalen 

Svarvaren vid kommunhusets reception som röstningslokal. Den upplevdes dock som 

något liten och köbildningen vid receptionen upplevdes stundtals som rörig. Detta i 

kombination med att antalet personer som förtidsröstar förväntas öka i valet 2022 gör att 

kommunledningskontoret istället föreslår lokalerna Nova och Luna vid Allégården som 

röstningslokal. Skjutväggen mellan lokalerna kan dras undan, vilket ger en större lokal 

med flera möjliga in- och utgångar. Detta minskar också risken för korsande flöden av 

röstande personer. Tillgängligheten till lokalen är också god.  
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Eftersom antalet personer som förtidsröstar beräknas öka föreslår 

kommunledningskontoret att även biblioteket ska användas som röstningslokal vid valet 

2022. Biblioteket är en naturlig mötesplats med en bra placering vid sportparken. En 

utökning av antalet röstningslokaler skulle därmed öka tillgängligheten för de röstande 

samt minska risken för trängsel, vilket även skulle underlätta röstmottagarnas arbete med 

att hålla ordning i lokalen. Biblioteket har även tidigare använts som röstningslokal, senast 

vid det allmänna valet 2014. 

Den som är förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar som 

rösträknare, kontrollant, registrerare med mera 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 därför i sin 

utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet. 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. Valnämnden bör också ta 

ställning till om röstmottagare som har en familjerelation kan arbeta tillsammans.  

Flera av röstmottagarna som har arbetat vid tidigare val i Tibro kommun kandiderar också 

på en lista i valet 2022. Då det är personer som har lång erfarenhet av valarbete bedömer 

kommunledningskontoret att det skulle bli allt för svårt att ersätta samtliga dessa personer 

till valet 2022. Istället kommer det vara extra fokus på objektivitet och neutralitet i 

valarbetet under utbildningen för röstmottagarna. Röstmottagare med mer framträdande 

politiska roller eller vars namn står bland de första på listorna föreslås dock att inte 

erbjudas att arbeta som röstmottagare.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-04-27  

___________________ 
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 Dnr 2022-000079 11 

VN § 10 Röstmottagare till valdagen - val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att valdistrikten ska bemannas med minst åtta röstmottagare, inklusive ordförande och 

vice ordförande, 

att även personer som kandiderar på en lista i valet 2022 kan arbeta som röstmottagare. 

Dock inte personer med mer framträdande politiska roller eller vars namn står bland de 

första på listorna,  

att personer som har en familjerelation till varandra kan arbeta som röstmottagare i 

samma vallokal, 

att endast personer som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget får förordnas 

som röstmottagare, 

att ordförande Karina Gren, i samråd med kommunledningskontorets kansli, får i uppdrag 

att fördela och tillsätta röstmottagare samt ordförande och vice ordförande till respektive 

valdistrikt.   

Ärendet 

Valnämnden ska fatta beslut om antal röstmottagare per valdistrikt. Vid tidigare val har 

valdistrikten bemannats med åtta röstmottagare. Vid samtal med tidigare ordföranden för 

valdistrikten framkom att det antalet bör vara tillräckligt även detta år. Möjligtvis kan något 

valdistrikt behöva ytterligare någon röstmottagare beroende på hur möbleringen och flödet 

i vallokalen kan utformas.  

Den som är förordnad som röstmottagare eller som vid rösträkning arbetar som 

rösträknare, kontrollant, registrerare med mera 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 därför i sin 

utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet. 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. Valnämnden bör också ta 

ställning till om röstmottagare som har en familjerelation kan arbeta tillsammans. 

Flera av röstmottagarna som har arbetat vid tidigare val i Tibro kommun kandiderar också 

på en lista i valet 2022. Då det är personer som har lång erfarenhet av valarbete bedömer 

kommunledningskontoret att det skulle bli allt för svårt att ersätta samtliga dessa personer 
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till valet 2022. Istället kommer det vara extra fokus på objektivitet och neutralitet i 

valarbetet under utbildningen för röstmottagarna. Röstmottagare med mer framträdande 

politiska roller eller vars namn står bland de första på listorna föreslås dock att inte 

erbjudas att arbeta som röstmottagare.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-03-09   

___________________ 
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 Dnr 2022-000036 11 

VN § 11 Ersättning till röstmottagare - Val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ersättningen till röstmottagare fastställs enligt följande: 

Deltagande i utbildning, röstmottagare 500 kr. 

Röstmottagare förtidsröstning 250 kr./tim 

Iordningsställande av vallokal 500 kr.  

Ordförande för vallokal/valkansli 4500 kr. 

Vice ordförande för vallokal/valkansli 4250 kr. 

Röstmottagare valdagen 3000 kr. 

Reservröstmottagare  500 kr. (om röstmottagaren kallas in för  

tjänstgöring blir arvodet 3000 kr) 

All ersättning är inklusive semesterersättning. Reseersättning utgår inte. 

   

Ärendet 

Valnämnden ska fatta beslut om ersättningen till röstmottagare. Ersättningarna för 

valarbete i Tibro kommun ligger i det högre skiktet i jämförelse med grannkommunerna. 

Ersättningsnivåerna föreslås därför vara i stort sett desamma som under valet till 

Europaparlamentet 2019. Inför valet 2022 föreslås dock även en ersättning för 

iordningsställande av vallokalen. Detta då arbetet med möblering, skyltning med mera 

väntas bli mer omfattande det här valet.  

Följande ersättningar föreslås: 

Deltagande i utbildning, röstmottagare 500 kr. 

Röstmottagare förtidsröstning 250 kr./tim 

Iordningsställande av vallokal 500 kr.  

Ordförande för vallokal/valkansli 4500 kr. 

Vice ordförande för vallokal/valkansli 4250 kr. 

Röstmottagare valdagen 3000 kr. 
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Reservröstmottagare  500 kr. (om röstmottagaren kallas in för  

tjänstgöring blir arvodet 3000 kr) 

All ersättning är inklusive semesterersättning. Reseersättning utgår inte. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-25  

___________________ 
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 Dnr 2022-000031 11 

VN § 12 Ambulerande röstmottagare - val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att utse Frida Blomqvist och Erik Jonasson på kommunledningskontorets kansli samt 

Andreas Hjelm och Erika Vikström på kommunledningskontorets kollektivtrafikkontor till 

ambulerande röstmottagare under det allmänna valet 2022, 

att ge ordförande i Karina Gren i uppdrag att besluta om datum och tider för den 

ambulerande röstmottagningen.   

Ärendet 

Ambulerande röstmottagning är en del av förtidsröstningen. Enligt vallagen (SFS 

2005:837) 7 kap. § 3 a får väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller 

ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe lämna sina valsedlar till 

ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från 

kommunen kommer till väljarens hem eller motsvarande för att ta emot en förtidsröst 

under samma förutsättningar som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Det är 

valnämnden i varje kommun som utser dessa röstmottagare som måste vara minst två 

när de ta emot röster. 

Valnämnden bestämmer ambitionsnivån, gällande till exempel vilka tider som 

ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga, och om det ska finnas tillgång till 

ambulerande röstmottagare även lördagar och söndagar. Det är dock viktigt att 

valnämnden tillhandahåller denna form av förtidsröstning under hela perioden och även 

på valdagen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-20  

Beslut delges 

Frida Blomqvist 

Erik Jonasson 

Andreas Hjelm 

Erika Vikström   

___________________ 
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 Dnr 2022-000040 11 

VN § 13 Förtidsröstning -postens valtjänst - Val 

2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att köpa PostNords valtjänst för hantering av förtidsröster under det allmänna valet 2022, 

att ge kanslichef Frida Blomqvist i uppdrag att underteckna avtalet med PostNord, 

att utse ordförande Karina Gren, vice ordförande Daniel Tarkka, kanslichef Frida 

Blomqvist, kommunsekreterare Josefin Karlsson samt registrator Erik Jonasson att vid 

behov kvittera förtidsröster från PostNord.   

Ärendet 

Hanteringen kring förtidsröstningen kräver mycket jobb i form av bland annat sortering och 

förvaring av förtidsrösterna samt leverans till vallokalerna på valdagen. Under de 

allmänna valen 2014 och 2018 samt Europaparlamentsvalet 2019 nyttjades PostNords 

valtjänst för detta och kommunledningskontoret föreslår att valnämnden beslutar att köpa 

denna tjänst även till det allmänna valet 2022.  

PostNords valtjänster innefattar hämtning av förtidsrösterna löpande under 

förtidsröstningsperioden, sortering och förvaring av förtidsrösterna och leverans av 

förtidsrösterna till respektive vallokal under valdagen. Vid det allmänna valet 2018 uppgick 

kostnaderna för detta för Tibro kommuns del till drygt 33 500 kronor. Då en uppräkning av 

priserna kommer att ske samt att antalet förtidsröster beräknas öka och att Tibro kommun 

kommer att ha två förtidsröstningslokaler istället för en kommer kostnaden bli högre vid 

valet 2022. En ungefärlig beräkning ger en kostnad runt 50 000 – 60 000 kronor.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-25  

___________________ 
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 Dnr 2022-000039 11 

VN § 14 Annonsering - Val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ge ordförande Karina Gren i uppdrag att besluta om 

valnämndens annonsering i samråd med kommunledningskontorets kansli.    

Ärendet 

Inför valet behöver valnämnden informera allmänheten om hur valet i kommunen går till. 

Det är lämpligt ur effektiviseringssynpunkt att ordföranden får i uppdrag att ansvara för 

annonseringen och att detta sköts i samråd med kommunledningskontorets kansli.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-25  

___________________ 
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 Dnr 2022-000038 11 

VN § 15 Onsdagsräkning - Val 2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar  

att onsdagsräkningen ska börja klockan 09.00 onsdagen den 14 september i 

sammanträdesrummet Svarvaren i kommunhuset,  

att valnämndens ordförande Karina Gren får i uppdrag att utforma onsdagsräkningen, 

bemanningen och utbildningen inför denna.   

Ärendet 

Tre dagar efter valdagen ska valnämnden genomföra preliminär rösträkning, så kallad 

onsdagsräkning, och därefter registrera in resultatet i valdatasystemet och transportera 

rösterna till Länsstyrelsens slutliga rösträkning.  

Vid den preliminära rösträkningen ska valnämnden;  

- Granska de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalen på grund av att de 

kom för sent eller att de kom till valnämnden efter valdagen.  

- Granska de förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen.  

- Granska brevröster (gula kuvert), om det inte redan är gjort.  

- Räkna röster och sammanställa resultat från räkningen.  

- Föra protokoll under dagen.  

Valnämnden sammanträder under hela granskningen och rösträkningen, vilket innebär att 

nämnden ska närvara hela tiden. Nämndens ledamöter kan ha olika roller under dagen, 

men behöver framförallt finnas tillgängliga för att ge vägledning till övriga rösträknare vid 

bedömningsfrågor om röster. 

Det är viktigt att lokalen där rösträkningen äger rum är ändamålsenlig. Hänsyn måste 

bland annat tas till hur många förtidsröster som ska hanteras och hur många rösträknare 

som deltar. Lokalen bör vara lättillgänglig och tillgänglighetsanpassad, eftersom det också 

ska vara möjligt för allmänheten att följa arbetet. 

Valnämndens ledamöter och ersättare bör utbildas. Har de erfarenhet av röstmottagning i 

vallokal kan det räcka med att ta del av handledningen ”Valnämndens preliminära 

rösträkning (uppsamlingsräkningen)” innan rösträkningen ska äga rum och att de inför 

rösträkningen får en kort genomgång av arbetet. 

 

 



 Sida 24 (24) 

 Valnämnden 
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2022-05-05  

 

Protokollet är digitalt signerat. Utdragsbestyrkande 

Hans Christer Dahm 

 

KARINA GREN 

 

 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karina Gren (S) föreslår att kommunledningskontorets förslag till andra beslutssats, ”att 

följande fyra ledamöter i valnämnden deltar i onsdagsräkningen; XX, XX, XX, XX”, ska tas 

bort. 

Beslutsgång 

Ordföranden prövar Karina Grens (S) förslag och finner att valnämnden beslutar enligt 

förslaget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2022-01-25   

___________________ 
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