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Paragrafer: §1 - §9 

 

Utses att justera 

Christer Danielsson 

Justeringens plats och tid 

Kommunkontoret 2021-10-28, klockan 11:00 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-10-28, klockan 11:00 i kommunkontoret Charlottenberg. 

 

Ordförande:  
 Margaretha Persson 

 

Justerare:  
 Christer Danielsson 

 

Sekreterare:  
 Rebecka Nilsson 

 

 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat för Valnämndens sammanträde 2021-10-21. Protokollet har 

tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 

upp inom två dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-10-29. Anslaget har tagits bort 

från digitala anslagstavlan 2021-11-22. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.  
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Margareta Bergman, informationschef och biträdande valsamordnare 
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§ 1 Information 

Diarienummer: VN/2021:1 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnaren informerar om demokratidagen som SCB anordnade under hösten.  

Beslutsunderlag 

Demokratidag 2021 SCB 2021-10-14 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 2 Meddelanden 

Diarienummer: VN/2021:3 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden har tagit del av nyhetsbreven från valmyndigheten. 

Sammanfattning av ärendet 

Två nyhetsbrev har inkommit och delges valnämnden. 

Beslutsunderlag 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:7V 2021-10-14 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:8V 2021-10-14 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 3 Diskussion kring förtidsröstningslokaler samt 
vallokaler på valdagen 

Diarienummer: VN/2021:4 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden ger ordförande, valsamordnare och biträdande valsamordnare i uppdrag 

att utreda lämplig lokal för förtidsröstning samt vallokal i Koppom samt vallokal i 

Åmotfors och Charlottenberg.  

Sammanfattning av ärendet 

Varje kommun ansvarar enligt vallagen för att se till att det finns lämpliga lokaler som 

kan användas som vallokaler på valdagen samt lokaler som kan användas vid 

förtidsröstningen. 

Valnämnden diskuterar de lokaler som användes vid de förra valen 2018 och 2019.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Ordförande i valnämnden 

Valsamordnare 

Biträdande valsamordnare 
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§ 4 Rekrytering av röstmottagare 

Diarienummer: VN/2021:5 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden har diskuterat rekrytering av röstmottagare och uppmanar 

nyckelpersoner i den kommunala verksamheten att sprida budskapet vidare. 

Sammanfattning av ärendet 

Det kommer behövas fler röstmottagare med tanke på avskilda valsedelställen som 

ska skydda valhemligheten. Valnämnden diskuterar olika sätt för att rekrytera 

röstmottagare, kontakta föreningar, informera på kommunens webbplats samt nå ut till 

gode män och integrationscentret. Detta för att nå ut till personer som skulle vara 

lämpliga för uppdraget. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Fritid- och kulturchef 

Kommunikatör 

Överförmyndarverksamheten 

Integrationscenter 
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§ 5 Röstmottagare – kriterier och fördelning till  
valdistrikten 

Diarienummer: VN/2021:2 

 

Valnämndens beslut 

Valdistrikten ska ha en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och 

etnicitet. Valsamordnaren får i uppdrag att rekrytera och fördela röstmottagare till 

valdistrikten efter samråd med valnämndens ordförande. Uppdraget innebär att få en 

bra blandning av erfarna och nya röstmottagare men även att familjemedlemmar inte 

bör sitta i samma valdistrikt. 

Följande kriterier ska uppfyllas för att få vara röstmottagare: 

1. Röstmottagare ska ha fyllt 18 år. 

2. Röstmottagare ska tala god svenska, andra språk är meriterande.  

3. Röstmottagare ska ha genomgått obligatorisk utbildning.  

4. Personer som står på någon lista eller kandiderar för uppdrag för något parti, 

kan inte vara röstmottagare under varken förtidsröstning eller på valdagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Vallagen anger att röstmottagare förordnas av valnämnden samt att röstmottagare 

endast får förordnas om de fått utbildning för uppdraget.  

Vallagskommitténs uttalande i SOU 2013:24 att personer som kandiderar på lista inte 

bör fungera på som röstmottagare har startat diskussioner och lett till beslut i flera 

kommuner. Det finns inget laghinder att röstmottagare finns som kandidater, varje 

kommun beslutar om kriterier för röstmottagare.  

Kommunledningsstaben gör bedömningen att principen som vallagskommittén 

uttrycker skapar bättre förutsättningar för att väljarna ska ha förtroende för 

valförfarandet. Kommunledningsstaben har arbetat fram ett förslag till kriterier för 

röstmottagare utifrån gällande lagstiftning samt vallagskommitténs uttalande samt hur 

röstmottagarna ska fördelas till valdistrikten. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2021-10-14 



 

Sida 9 (13) 

 

 

 

Valnämndens protokoll 2021-10-21 

Justerandes signaturer  

Ordförande Justerande Justerande Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
Fritid- och kulturchef 

Kommunikatör 

Överförmyndarverksamheten 

Integrationscenter 

För åtgärd 
- 
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§ 6 Beslut om ordförande och vice ordförande till 
valdistrikten inför valet 2022 

Diarienummer: VN/2021:6 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden har diskuterat ordförande och vice ordförande till valdistrikten inför valet 

2022. Valsamordnare får i uppdrag att kontakta lämpliga personer där det finns 

vakanta platser. 

Sammanfattning av ärendet 

Av de röstmottagare som ska tjänstgöra på valdagen måste en person vara ordföranden 

och en vice ordförande. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Valsamordnare 
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§ 7 Diskussion kring utbildning inför valet 2022 

Diarienummer: VN/2021:7 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att utöka antalet obligatoriska utbildningar för röstmottagare 

inför valet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt vallagen och kommuns principer för röstmottagare måste alla röstmottagare 

genomgå en obligatorisk utbildning. Utbildningen grundar sig på material från 

valmyndigheten. 

Den obligatoriska utbildningen för röstmottagare inför valet 2018 ägde rum i 

Charlottenbergs Folkets Hus vid följande tillfällen: 

Måndag 14 maj kl 18.00. 

Tisdag 22 maj, kl 18.00. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 8 Diskussion om arvode för röstmottagare och 
lokalansvariga 

Diarienummer: VN/2021:8 

 

Valnämndens beslut 

Valsamordnaren får i uppdrag att tillsammans med personalavdelningen se över om 

arvodet för röstmottagare kan indexregleras samt frågan om milersättning. 

Valnämnden beslutar också att införa fem röstmottagare med beredskap. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden diskuterar arvodet till röstmottagare. Ordföranden informerar om en 

valkonferens där det framkom att en kommun utbildat fem personer som får ersättning 

för att ha beredskap på valdagen vid eventuell sjukdom eller annat.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
Valsamordnare 

Personalavdelningen 
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§ 9 Diskussion om ökning av valdeltagande 

Diarienummer: VN/2021:9 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden har diskuterat ökning av valdeltagande.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden diskuterar historiskt vad som gjorts för att öka valdeltagandet.  

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 

 

 

 

 

 


