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2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

Sida
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Diarienummer

VAL 2022/75

Valnämnden
Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Kommunhuset Tjädern, kl. 10:00–12:00
Karl-Erik Lundin (KD), Ordförande
Jan-Erik Westman (Afr), vice ordförande
Jim Salomonsson (S)
Annika Näsström (C)
Magnus Ahnfelt, kanslichef
Thea Höglund, nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret, 29 juni 10.00

Paragrafer

53–64

Sekreterare

Thea Höglund
Ordförande

Karl-Erik Lundin
Justerande

Jim Salomonsson
Bevis

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

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-29

Datum då anslaget tas ned

2022-07-21

Protokollets förvaringsplats

Kommunkontoret
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Utdragsbestyrkande
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Diarienummer

VAL 2022/75
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Justerande

Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp

Protokoll
Datum

2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

Information
VAL § 53 Ordförande öppnar mötet

Valnämndens ordförande Karl-Erik Lundin öppnar mötet.
VAL § 54 Val av justerare

Valnämnden utser Jim Salomonsson (S) som tillsammans med
ordförande ska justera protokollet.
VAL § 55 Tid och plats för justering

Protokollet justeras 29 juni klockan 10:00 på kommunkontoret.
VAL § 56 Föregående protokoll

Valnämnden tar del av föregående protokoll.
VAL § 57 Information angående röstmottagare

Kommunsekreterare Magnus Ahnfelt och valnämndens ordförande Karl-Erik
Lundin informerar ledamöterna om arbetet med röstmottagare.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (14)

Dokumenttyp

Protokoll
Datum

2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 58 Förordnande av valförrättare i
valdistrikten
Diarienummer VAL 2022/56
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att förordna valförrättare i valdistrikten enligt nedan.
Förordnandet gäller under förutsättning att valförrättare genomgått den
obligatoriska utbildningen.
Dövikens valdistrikt:
Lennart Hobring, ordförande
Katja Eliasson, vice ordförande
Ingegerd Hobring
Anna Edström
Fors valdistrikt:
Kristina Esbjörnsson, ordförande
Lian Fryklund, vice ordförande
Solveig Sandström
Ulla Sjöstedt
Hans-Erik Färdig
Helen Söderberg
Emma Karlsson
Simon Fryklund
Gunilla Edlund
Birgitta Strid
Stugubyns valdistrikt:
Gunilla Thor, ordförande
Magdalena Alf, vice ordförande
Solveig Svee
Peter Gradmo
Annica Andersson
Jens Fladvad
Gunilla Backlund
Jessica Backström
Marita Andersson
Jenny Viksberg
Hammarens valdistrikt:
Eva Engström, ordförande
Märith Berglund Wasell, vice ordförande
Lydia Pettersson
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Datum

2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

Ann Natanelsson
Therese Östlin Dahlgren
Petra Andersson
Kristina Engström
Olof Skogelid
Johan Bergvall
Ulla Jönsson
Genom beslutet upphör beslutet fattat av valnämnden 2022-06-02, § 42 att gälla.
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 2018-06-18 § 9
Kommunens handbok inför valet 2022, s 81.
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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Datum

2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 59 Förordnande av röstmottagare vid
förtidsröstningen
Diarienummer VAL 2022/77
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att lägga till förordnade röstmottagare till förtidsröstning i
valet 2022 enligt nedan. Förordnandet gäller under förutsättning att valförrättare
genomgått den obligatoriska utbildningen.
Hammarstrand:
Ingrid Wiksten
Stugun:
Torborg Persson
Birgit Wall
Sammanfattning av ärendet

Efter valnämndens beslut 2022-06-02 § 43, rekommenderades och fördes det en
dialog om att titta över fler tänkbara namn som vill ställa upp röstmottagare vid
förtidsröstningen. Efter en genomgång har fler namn tillkommit som förslag till
valnämnden att ta ställning till.
För att ställa upp som röstmottagare vid förtidsröstningen förutsätter det att man
genomgått 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. I lokalen måste det finnas en bemanning på minst två personer, men
att utifrån lokalens placering, yta, och säkerhet göra en egen bedömning av hur
många röstmottagare som behövs.
Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2022-06-02 § 43
Kommunens handbok inför valet 2022 sida 77–82, 88
Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att lägg till förordnade röstmottagare vid förtidsröstning i
valet 2022 enligt nedanstående förslag. Förordnandet gäller under förutsättning att
valförrättare genomgått den obligatoriska utbildningen.
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Beslutande organ

Valnämnden

Hammarstrand:
Ingrid Wiksten
Stugun:
Torborg Persson
Birgit Wall
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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Datum

2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 60 Behörighet at ta emot/kvittera
förtidsröster
Diarienummer VAL 2022/79
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att följande personer ges behörighet att ta emot/kvittera
värdeförsändelser av röster vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Gerda Söderberg
Inger Eriksson
Ingrid Wiksten
Karl-Erik Lundin
Jan-Erik Westman
Jim Salomonsson
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Jimmy Björklund
Genom beslutet upphör beslutet fattat av valnämnden 2022-06-02, § 44 att gälla.
Sammanfattning av ärendet

Från valnämndens sammanträde 2022-06-02 § 44 har det skett korrigeringar av
personer som ställer upp som röstmottagare inför valet 2022. Valnämnden
föreslås därför att fatta ett nytt beslut om vilka som ska få föreslås behörighet att
ta emot/kvittera förtidsröster. Detta förutsatt att personerna genomgått lämplig
utbildning.
Transporter av förtidsröster är en särskilt skyddsvärd transport eftersom
förtidsröster innehåller både röstkort och röster och transporten måste ske på ett
säkert sätt. Oavsett vem som sköter transporten av förtidsrösterna från
röstningslokalerna så ska det finnas tydliga rutiner för kvittering av förtidsrösterna
vid överlämning från röstningslokalerna.
Rösterna ska alltid kvitteras och bör även motkvitteras. På så sätt går det att följa
att samma antal förtidsröster hämtas från röstningslokalen och lämnas över till
valnämnden. Valnämnden kan då också kontrollera att samma antal förtidsröster
rapporteras in i Valid, vilket görs i ett senare skede. Är det möjligt att plombera
säcken eller det som förtidsrösterna transporteras i ökar sannolikheten för att
eventuell påverkan av innehållet upptäcks.
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2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2012-06-02 § 44
Kommunens handbok för valet 2022, s. 106–107
Förslag till beslut

Valnämnden föreslås välja följande person att få ta emot/kvittera
värdeförsändelser med röster vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Gerda Söderberg
Inger Eriksson
Karl-Erik Lundin
Jan-Erik Westman
Jim Salomonsson
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Jimmy Björklund
Med det så upphör beslut från valnämnden 2022-06-22 § 44 att upphöra.
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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Datum

2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 61 Behörighet att utfärda dubblettröstkort
vid valet 2022
Diarienummer VAL 2022/80
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att tilldela följande personer behörighet att utfärda
dubblettröstkort vid valet 2022.
Kurth Amrén
Ann-Marie Wiklund
Gerda Söderberg
Inger Eriksson
Ingrid Wiksten
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Emma Svenningson
Mimmi Jonsson
Jimmy Björklund
Sammanfattning av ärendet

Sedan valnämndens beslut 2022-06-02, § 60, så har det korrigeringar i vilka
personer det är som ställer som röstmottagare. Valnämnden föreslås därför fatta
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.
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.
Från Valmyndigheten kommer väljarna kunna beställa dubblettröstkort via
formulär på Valmyndighetens webbplats och via Valupplysningen. Platser och
tider för möjligheten att skriva ut dubblettröstkort i kommunen bör planeras på
ett sådant sätt att servicenivån blir god. Det är lämpligt att kommunen ordnar
utskrift av dubblettröstkort i anslutning till röstningslokaler för förtidsröstning.
Dubblettröstkorten kan både skickas via e-post för egen utskrift av väljaren eller
fysiskt via vanlig post till valfri adress som väljaren uppger. Länsstyrelserna är de
enda i det egna länet som kan skriva ut dubblettröstkort till röstberättigade med
folkbokföringssekretess.
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2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

Underlag för beslut

Valnämndens beslut 2022-06-02, § 60
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
Gerda Söderberg
Inger Eriksson
Magnus Ahnfelt
Thea Höglund
Emma Svenningson
Mimmi Jonsson
Jimmy Björklund
Beredande handläggare

Jimmy Björklund
Beslut skickas till

Jimmy Björklund
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Datum

2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 62 Övriga frågor
Valnämndens beslut

Ordförande Karl-Erik Lundin informerar om tidigare samtal angående valsedlar
samt leverans av valmaterial.
Kommunsekreterare Magnus Ahnfelt informerar om kommande information till
röstmottagare angående obligatorisk utbildning.
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Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 63 Nästa möte
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att nästkommande möte ska ske första augusti klockan
16:00 på kommunkontoret.
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2022-06-28

Beslutande organ

Valnämnden

VAL § 64 Ordförande avslutar möte
Valnämndens beslut

Ordförande Karl-Erik Lundin avslutar mötet.
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