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Valnämndens sammanträdesprotokoll
Datum: 2022-03-21
Tid: klockan 13:00 - 15:12, sammanträdet ajournerades klockan 14:23 – 14:45.
Plats: Digitalt
Paragrafer: § 8 - § 17

Justering
Utses att justera: Patric Carlsson
Datum: 2022-03-24
Tid: klockan 14:00

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Valnämndens sammanträde 2022-03-21. Protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 
upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-03-24. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-04-15.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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Närvarolista

Beslutande
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL), ordförande
Björn Olsson (C)
Bengt Nilsson (KD)
Patric Carlsson (V)
Sven-Arne Arvidsson (S) ersättare för Odd Westby § 8
Odd Westby (S) §§ 9–17
Britta Andersson (S)
Christer Danielsson (M)

Övriga närvarande
Anders Gustafsson (KD), ej tjänstgörande ersättare § 8
Bo Sundbäck (S), ej tjänstgörande ersättare
Sven-Arne Arvidsson (S), ej tjänstgörande ersättare §§ 9–17
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare och valsamordnare
Margareta Bergman, informationschef och biträdande valsamordnare
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§ 8 Digital introduktionsutbildning i valsäkerhet
Diarienummer: 

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av den digitala introduktionsutbildningen i valsäkerhet.

Sammanfattning av ärendet
Valmyndigheten har tagit fram en digital introduktionsutbildning i valsäkerhet, det 
första steget av flera för att stärka skyddet av de allmänna valen 2022. Syftet med 
utbildningen är att de som arbetar med val på kommunen ska ha en grundläggande 
förståelse för vad antagonistiska hot innebär och ha tagit del av förslag gällande hur 
valadministrationen kan jobba systematiskt med verksamhetsskydd.

Valnämnden ajourneras klockan 14:23 – 14:45.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 9 Kommunikationsplan
Diarienummer: VN/2022:2

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av kommunikationsplanen för allmänna valen 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt valnämndens beslut 2022-01-26 § 2 antogs förslaget till kommunikationsplan 
för valet 2022. Det delegerades till biträdande valsamordnaren att löpande revidera 
planen. I beslutet framkom också att kommunikationsplanen ska följas upp på varje 
sammanträde i valnämnden. 

Biträdande valsamordnare informerar om kommunikationsplanen. Valnämndens 
ordförande informerade på kommunfullmäktiges sammanträde i februari om valet och 
dess behov av röstmottagare. Generell information om valet läggs ut på sociala medier 
varje månad från och med 11 mars. Valcentralen har ordnat med grafisk profil och 
flertalet mallar. Affischer och infoblad blir tillgängliga för användning längre fram. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 10 Arvode för röstmottagare och lokalansvariga
Diarienummer: VN/2021:8

Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer följande arvoden i samband med allmänna valet 2022:

För röstmottagare som tjänstgör på valdagen, fasta arvoden där ingen milersättning 
tillkommer: 

3 000 kr till ordförande

2 500 kr till vice ordförande

2 000 kr till röstmottagare

Tid utöver 12 timmars tjänstgöring på valdagen arvoderas enligt följande: 170 kr/h till 
röstmottagare och 190 kr/h till ordförande.

För röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstningen gäller följande arvode där ingen 
milersättning tillkommer:

170 kr/h till röstmottagare 

190 kr/h till ordförande 

Övriga arvoden:

500 kr till lokalansvariga på valdagen.

500 kr till röstmottagare med beredskap, blir dessa inkallade gäller arvode för 
röstmottagare som tjänstgör på valdagen.

300 kr utbetalas för varje utbildningstillfälle till röstmottagare.

Valnämnden utökar antalet röstmottagare med beredskap till 10 styck. 

Sammanfattning av ärendet
Valsamordnaren fick vid förra sammanträdet i uppdrag att tillsammans med 
personalavdelningen se över om arvodet för röstmottagare kan indexregleras samt 
frågan om milersättning. Valnämnden beslutade också att införa fem röstmottagare 
med beredskap. Med tanke på den pågående pandemin, antalet valdistrikt samt efter 
dialog med andra kommuner förespråkas att det ökas upp med 10 röstmottagare med 
beredskap. 

Inför allmänna valen 2022 har arvoden för röstmottagare och lokalansvariga därför 
setts över. Översynen av arvode har skett i dialog med personalavdelningen. 
Kommunledningsstaben föreslår, som tidigare, timarvode för röstmottagare vid 
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förtidsröstningen samt fasta arvoden till röstmottagare som tjänstgör på valdagen. 
Arvode utgår även till röstmottagare vid de obligatoriska utbildningstillfällena, samt 
till lokalansvariga på valdagen. 

Personalavdelningen rekommenderar inte indexreglering, utan att arvodet ses över 
med jämna mellanrum. Samtidigt jämförs arvodet för röstmottagare i andra kommuner 
för att slutresultatet ska bli så tillfredställande som möjligt. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-14

Beslutet skickas till
För kännedom
Personalavdelningen
Ordföranden i valdistrikten
Vice ordföranden i valdistrikten
Samtliga röstmottagare

För åtgärd
-
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§ 11 Utbildning
Diarienummer: VN/2021:7

Valnämndens beslut
Valnämnden anordnar den obligatoriska utbildningen för röstmottagare vid följande 
datum:

Onsdag 11 maj klockan 18.00

Torsdag 12 maj, klockan 18.00

Måndag 16 maj klockan 09.00

Torsdag 19 maj klockan 18.00

Valnämnden anordnar den särskilda utbildningen för ordförande och vice ordförande 
vid följande datum:

Måndag 27 juni kl. 18.00

Valnämnden beslutar att samtliga röstmottagare signerar kommunens blankett om 
tystnadsplikt.

Sammanfattning av ärendet
Endast den som fått utbildning som krävs för uppdraget, får förordnas som 
röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla 
röstmottagare. Valmyndigheten ansvarar för att producera utbildningsmaterial till 
valnämnderna. Valnämnderna ska i sin utbildning av röstmottagare använda det 
utbildningsmaterial som är framtaget av Valmyndigheten. Valnämnderna kan vid 
behov komplettera eller ersätta delar av utbildningen så att lokala förhållanden och 
instruktioner återspeglas. De som på valdagen har beredskap ska också genomgå 
obligatorisk utbildning.

Valmyndigheten rekommenderar att ordförande och vice ordförande ges en särskild 
utbildning utöver grundutbildningen för röstmottagare. Anledningen är att arbetet som 
ordförande och vice ordförande innebär flera moment som kräver arbetsledning. Det 
kan även uppstå situationer där den som leder arbetet kan behöva extra kunskap om 
hur dessa ska hanteras. Det är även en fördel om ordförande och vice ordförande 
genomgår samma grundutbildning som övriga röstmottagare eftersom de då har hört 
samma sak även om deras utbildning sedan fördjupas.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-08
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Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämndens ledamöter och ersättare
Ordföranden i valdistrikten
Vice ordföranden i valdistrikten
Samtliga röstmottagare

För åtgärd
-
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§ 12 Ambulerande röstmottagare
Diarienummer: VN/2022:6

Valnämndens beslut
Valnämnden utser Birgitta Lind och Gentiana Meziu till ambulerande röstmottagare 
vid allmänna valet 2022.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Det är 
viktigt att valnämnden tillhandahåller denna form av förtidsröstning under hela 
perioden och även på valdagen. Ambulerande röstmottagare har samma status som 
övriga röstmottagare och ska därför genomgå en utbildning som med fördel inkluderar 
bemötande av hot och våld.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-08

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda ambulerande röstmottagare

För åtgärd
-
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§ 13 Tidsramar för ambulerande röstmottagning
Diarienummer: VN/2022:6

Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer sista tid att boka besök av ambulerande röstmottagare på 
valdagen 11 september till klockan 15:00.

Sammanfattning av ärendet
Det har framkommit i samråd med andra kommuner att det är lämpligt att besluta om 
en tidsram för sista tid för att boka ett besök av ambulerande röstmottagare. 
Förvaltningens förslag är satt till klockan 15:00 på valdagen. Detta med tanke på 
kommunens geografiska yta.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-10

Beslutet skickas till
För kännedom
Ambulerande röstmottagare

För åtgärd
-
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§ 14 Propagandagräns vid vallokal och röstningslokal
Diarienummer: VN/2022:7

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att vid allmänna valen 2022 är gränsen för all propaganda minst 
10 meter från entrén till röstnings- och vallokaler.

Sammanfattning av ärendet
I Vallagen 8 kap 3 §    står att läsa: "På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill 
detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller 
hindra väljarna i deras val." Förslaget är att införa en gräns som anger att propaganda 
inte får förekomma inom en radie om 10 meter från entrén till röstnings- och 
vallokaler.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-11

Beslutet skickas till
För kännedom
Valsamordnare

För åtgärd
-
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§ 15 Valnämndens preliminära rösträkning 
(onsdagsräkning)
Diarienummer: VN/2022:4

Valnämndens beslut
Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) äger rum onsdagen den 14 
september med start kl. 11.

Sammanfattning av ärendet
Onsdagen efter valdagen ska valnämnden genomföra den preliminära rösträkningen, 
även kallad uppsamlingsräkningen. Valnämndens uppgifter är att; 

 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.

Den preliminära rösträkningen är en offentlig förrättning vilket innebär att räkningen 
ska vara öppen för allmänheten. Tid och plats kommer annonseras samt finns på 
kommunens digitala anslagstavla.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-03-14

Beslutet skickas till
För kännedom
Valnämndens ledamöter och ersättare

För åtgärd
-
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§ 16 Meddelanden till valnämnden
Diarienummer: VN/2022:3

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av nyhetsbreven från Valmyndigheten.

Sammanfattning av ärendet
Sju nyhetsbrev har inkommit samt verksamhetsskyddsanalys som delges valnämnden.

Beslutsunderlag
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:3V 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:4V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:5V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:7V 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:8V 
Verksamhetsskyddsanalys för valet 2022 - Värmlands län 2022-02-14
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9V

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 17 Valets tillgänglighet
Diarienummer: 

Valnämndens beslut
Ärendet utgår då det inspelade materialet ännu inte nått kansliet.

Sammanfattning av ärendet
-

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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