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Diarienummer

VAL 2022/88

Valnämnden
Plats och tid

Kommunhuset Tjädern, kl. 16:00–18:00

Beslutande

Karl-Erik Lundin (KD), Ordförande
Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande
Jim Salomonsson (S)
Catarina Raswill Antan (V)
Annika Näsström (C), på distans

Övriga deltagande

Jimmy Björklund, kommunsekreterare, kommunledningsförvaltningen

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, 2 augusti 18.00

Paragrafer

65–76

Sekreterare

Jimmy Björklund

Ordförande

Karl-Erik Lundin

Justerande

Jim Salomonsson
Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens
digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp

2022-08-02

Datum då anslaget tas ned

2022-08-24
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Datum

2022-08-01

Beslutande organ

Valnämnden

Information
VAL § 65 Ordförande öppnar mötet

Valnämndens ordförande Karl-Erik Lundin öppnar mötet.
VAL § 66 Val av justerare

Valnämnden utser Jim Salomonsson som justerare av protokollet.
VAL § 67 Tid och plats för justering

Valnämnden beslutar för justering av protokollet till kommunkontoret den 2
augusti, kl. 18.00 på kommunkontoret.
VAL § 68 Föregående protokoll

Valnämnden har tagit del av förgående protokoll och lägger det åt handlingarna.
VAL § 69 Information angående röstmottagare

Valhandläggare Jimmy Björklund och valnämndens ordförande Karl-Erik Lundin
informerar ledamöterna om arbetet med röstmottagare. Däribland om
borttagande av en röstmottagare som fanns med högt upp på
kommunfullmäktigelistan.
Catarina Antan (V) och Annika Näsström (C) nämner att alla som ställer upp som
röstmottagare borde inte finns med som röstmottagare oavsett plats på
kommunfullmäktigelistan.
Valhandläggare Jimmy Björklund nämner att i vallagen finns det inga regler om
vem som kan vara röstmottagare, men att i Valmyndighetens ställningstagande ska
en röstmottagare präglas av objektivitet, saklighet och opartiskhet samt utförd
utbildning.
Valnämnden väljer att inte göra några fler ändringar av röstmottagare med
hänvisning till att övriga röstmottagare kan upprätthålla valmyndighetens
ställningstagande.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Protokoll

Sida

4 (12)

Datum

2022-08-01

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 70 Val av valförrättare
Diarienummer VAL 2022/89
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att förordna valförrättare i val i valdistrikten enligt
nedanstående förslag. Förordnandet gäller under förutsättning att valförrättare
genomgått den obligatoriska utbildningen.
Dövikens valdistrikt:
Ann Carlsson
Sammanfattning av ärendet

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som
röstmottagare. Det är valnämnden som förordnar röstmottagarna.
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden förordnar röstmottagare först
efter genomgången utbildning. Valnämnden bör noga kontrollera närvaron vid
utbildningarna så att ingen förordnas som inte genomgått utbildningen. Förordnar
valnämnden röstmottagarna innan de fått utbildning ska beslutet villkoras med att
förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den obligatoriska
utbildningen.
Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2022-06-02 § 42
Kommunens handbok inför valet 2022, s.80
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att förordna valförrättare i val i valdistrikten enligt
nedanstående förslag. Förordnandet gäller under förutsättning att valförrättare
genomgått den obligatoriska utbildningen.
Dövikens valdistrikt:
Ann Carlsson
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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Datum

2022-08-01

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 71 Ambulerande röstmottagning utgår från
röstningslokalen Gula villan, Centralgatan 27 i
Hammarstrand.
Diarienummer VAL 2022/90
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att de utsedda ambulerande röstmottagarna ska utgå från
röstningslokalen Gula villan, på Centralgatan 27 i Hammarstrand.
Sammanfattning av ärendet

Valnämnden ska enligt vallagens (2005:837) 7 kap. 3a § tillhandahålla ambulerande
röstmottagare. Valnämnden bestämmer själv ambitionsnivån, gällande till exempel
vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga. Det är dock
viktigt att valnämnden tillhandahåller denna form av förtidsröstning under hela
perioden och även på valdagen. De ambulerande röstmottagarna ska kopplas till
och utgår från en röstningslokal, dessa ambulerande röstmottagare ska använda
väljarförteckningen på samma sätt som i en röstningslokal samt
väljarförteckningen för den lokal som ambulerande röstmottagare utgår från.
Valnämnden föreslås därför välja röstningslokalen Gula villan, Centralgatan 27 i
Hammarens valdistrikt som sin lokal att utgå från för de ambulerande
röstmottagarna.
Underlag för beslut

Kommunens handbok inför valet 2022, s.96
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att de utsedda ambulerande röstmottagarna ska utgå från
röstningslokalen Gula villan, på Centralgatan 27 i Hammarstrand.
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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Datum

2022-08-01

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 72 Upphäva tidigare förbud för besök,
fotografering, filmning på röstmottagningsställe
och vid rösträkning
Diarienummer VAL 2022/94
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att tillåta fotografering och filmning i röstningslokalen, men
att detta måste ske på ett sådant sätt så att röstmottagningen inte störs och
valhemligheten bevaras.
Valnämndens tidigare beslut 2022-06-02, § 65 upphör därmed att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 1 § vallagen (2005:837), innebär den att vem som helst får besöka och
bevaka röstmottagningen och rösträkningen. Det saknas bestämmelser i vallagen
om fotografering eller filmning på röstmottagningsställen. Förbud mot
fotografering och filmning kan dock förekomma på vissa platser för
röstmottagning, exempelvis inom kriminalvården och inom vården med stöd av
skyddslagen (2010:305) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
I enlighet med vallagen, samt i den handledning med underlag som skickas med
till röstmottagarna så kan man därför tillåta fotografering och filmning i en
röstningslokal förutsatt att inte röstmottagningen störs och att valhemligheten kan
bevaras.
Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2022-06-02 § 49
Valmyndighetens handledning s.3
Tjänsteskrivelse 2022-06-02
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att tillåta fotografering och filmning i röstningslokalen, men
att detta måste ske på ett sådant sätt så att röstmottagningen inte störs och
valhemligheten bevaras.
Valnämndens tidigare beslut 2022-06-02 § 65 upphör därmed att gälla.
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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Datum

2022-08-01

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 73 Behörighet att utfärda dubblettröstkort
för valet 2022
Diarienummer VAL 2022/96
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att tilldela följande personer behörighet att utfärda
dubblettröstkort vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Bertil Rehn
Ingrid Wiksten
Solveig Sandström
Ulla Sjöstedt
Hans-Erik Färdig
Gunilla Edlund
Birgitta Strid
Gerda Söderberg
Kerstin Flood
Gunnar Flood
Inger Eriksson
Maj Jemtbring
Birgit Wall
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Emma Svenningson
Mimmi Jonsson
Jimmy Björklund
Valnämndens tidigare beslut 2022-06-28, § 79 upphör därmed att gälla
Sammanfattning av ärendet

Sedan valnämndens beslut 2022-06-28, § 79, så har det tillkommit ny information
som gör att valnämnden behöver utse fler personer som kan få behörighet i att
skriva ut dubblettröstkort. Inför valet 2022 så krävs det att röstmottagaren har ett
Mobilt BankID för att kunna utföra sitt jobb med att skriva ut dubblettröstkort.
Valnämnden föreslås därför fatta ett nytt beslut i vilka personer det är som bör få
behörighet i att utfärda dubblettröstkort vid valet 2022. Detta förutsatt att
personerna genomgått relevant utbildning för uppdraget.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Protokoll

Sida

8 (12)

Datum

2022-08-01

Beslutande organ

Valnämnden

Om en väljare i röstlängden inte fått eller inte har kvar sitt röstkort kan ett nytt
röstkort, ett så kallat dubblettröstkort, skrivas ut från Valid. Ett röstkort är
obligatoriskt för att kunna förtidsrösta. Dubblettröstkortet är märkt med
”Röstkort - Dubblett” och är en enkelsidig A4 i svartvitt. I övrigt innehåller det
samma uppgifter och information som det vanliga röstkortet. Väljaren kan
kontakta en kommun, Valmyndigheten, en länsstyrelse eller en utlandsmyndighet
för att få ett dubblettröstkort.
Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2022-06-28, § 79
Kommunens handbok för valet 2022 sida 30,101–102
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att tilldela följande personer behörighet att utfärda
dubblettröstkort vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Bertil Rehn
Ingrid Wiksten
Solveig Sandström
Ulla Sjöstedt
Hans-Erik Färdig
Gunilla Edlund
Birgitta Strid
Gerda Söderberg
Kerstin Flood
Gunnar Flood
Inger Eriksson
Maj Jemtbring
Birgit Wall
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Emma Svenningson
Mimmi Jonsson
Jimmy Björklund
Valnämndens tidigare beslut 2022-06-28 § 79 upphör därmed att gälla
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Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 74 Övriga frågor
Valnämndens beslut

Valhandläggare Jimmy Björklund informerar till valnämnden om omvärldsläget
bland andra valnämnder i landet. Valnämnden lägger informationen till
handlingarna. Ledamöterna i valnämnden ställer frågor om upplägget inför
valdagen, Jim Salomonsson (S) informerar till ledamöterna om upplägget inför
valdagen.
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Valnämnden

VAL § 75 Nästa möte
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att nästkommande möte ska ske på valdagen den 11
september kl.: 07:30 på kommunkontoret.
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VAL § 76 Ordförande avslutar möte
Valnämndens beslut

Ordförande Karl-Erik Lundin avslutar mötet.
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