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Justering
Utses att justera: Odd Westby
Datum: 2022-10-24
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Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Valnämndens sammanträde 2022-10-18. Protokollet har 
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§ 44 Meddelanden till valnämnden
Diarienummer: VN/2022:3

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av nyhetsbreven från Valmyndigheten.

Sammanfattning av ärendet
Sex nyhetsbrev har inkommit som delges valnämnden.

Beslutsunderlag
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:38V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:37V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:36V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:35V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:34V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:33V
Valnämndens protokollsutdrag 2022-09-11 § 40 

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 45 Rapportering av incidenter
Diarienummer: VN/2022:20

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av inrapporterade incidenter.

Sammanfattning av ärendet
Valsamordnaren informerar om de incidenter som rapporterats in till Valmyndigheten. 
Röstmottagarna har varit mycket noggranna med incidenter och dess formulär. De 
flesta incidenter gällde oordning i valsedelställen. 

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 46 Ekonomin för de allmänna valen 2022
Diarienummer: VN/2022:20

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för de allmänna valen 
2022.

Sammanfattning av ärendet
Biträdande valsamordnaren informerar om siffror för valets genomförande. 
Statsbidraget för valet uppgick till 266 000 kronor. Det var utöver statsbidrag 
budgeterat 200 000 kronor till valet 2022. Till dags dato uppgår kostnaderna till cirka 
200 000 kronor. Då kvarstår utbetalning av arvoden och resor för röstmottagarna samt 
transportkostnader.  

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 47 Valdeltagandet
Diarienummer: VN/2021:9

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av siffror gällande valdeltagandet i Eda.

Sammanfattning av ärendet
Antal röstberättigade (i räknade valdistrikt) 6 773

Valdeltagande 4 668 

Giltiga röster 4 498

(Blanka 164, ogiltiga röster – inte anmälda partier 3, ogiltiga röster övriga 3)

Antal som deltog i kommunfullmäktigevalet 2022: 68,92% 

Antal som deltog i kommunfullmäktigevalet 2018: 70,46%

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 48 Utvärderingsrapport gällande allmänna valet
Diarienummer: VN/2022:20

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av utvärderingsrapporten gällande de allmänna valen. 
Valsamordnaren får i uppdrag att färdigställa rapporten.

Sammanfattning av ärendet
En rapport har upprättats som beskriver och analyserar kommuns arbete i samband 
med allmänna valen 2018. Utvärderingen dokumenterar nyttiga erfarenheter och 
lärdomar inför kommande val. Nämnden diskuterar erfarenheter från valet som skrivs 
in i utvärderingsrapporten.

Beslutsunderlag
Förslag till utvärderingsrapport gällande allmänna valen 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Valsamordnaren
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§ 49 Upplägg nästa allmänna val
Diarienummer: VN/2022:20

Valnämndens beslut
Valnämnden har diskuterat upplägget inför de nästa allmänna valen.

Sammanfattning av ärendet
Strukturen bör ses över inför nästa allmänna val. Detta på grund av flera skäl. Fler 
väljer att förtidsrösta vilket ökar hanteringen av röster. Arbetsbelastningen kan också 
bli tung för ordförande och vice ordförande under valdagen. Valsamordnaren 
redovisar förslag på olika upplägg.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 50 Tidsplan Europaparlamentsvalet 2024
Diarienummer: 

Valnämndens beslut 
Valnämnden har tagit del av preliminära aktuella tidsplanen för europaparlamentsvalet 
2024.

Sammanfattning av ärendet
Valsamordnare och biträdande valsamordnare redovisar kort upplägget inför nästa val:

- Uppstart – valnämnd december 2023
- Valnämnd februari 2024
- Utbildning mars 2024
- Valnämnd slutet av mars 2024
- Förtidsröstningen startar 
- Valdag 9 juni

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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