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Plats och tid 2022-03-15, Visten, klockan 17:30 – 18:40
Avser paragrafer § 1-§ 7
Beslutande Lars Emilsson  (C), ordförande

Ingrid Holmberg (S)
Dominic Szabady (M)
Beslutande ersättare
Torbjörn Strömberg (V)
Roger Johansson (S)

Ersättare Therese Andersson (S)
 Marita Ögren (C) 

Övriga Cornelia Lundgren, valsamordnare och sekreterare
Lennart Ljungemo, administrativ chef

Utses att justera Torbjörn Strömberg (V)
Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-03-23  
Underskrifter Sammanträdet har justerats digitalt. De elektroniska underskrifterna 

redovisas i slutet av protokollet samt noteras på respektive sida.
Sekreterare Cornelia Lundgren
Ordförande Lars Emilsson (C)
Justerande Torbjörn Strömberg (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Valnämnd
Sammanträdesdatum 2022-03-15
Datum för anslags 
uppsättande

2022-03-24

Datum för anslags 
nedtagande

2022-04-15

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret
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Underskrift
Signeras digitalt
Cornelia Lundgren
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Val av justerare

Diarienummer: 

Beslut
1. Utse Torbjörn Strömberg (V) att justera protokollet
2. Justera protokollet den 23 mars
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Dagordningen fastställs

Diarienummer: 

Beslut

1. Dagordningen fastställs
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§ 1

Delegeringsordning för valnämnden

Diarienummer: VN/2022:2

Beslut
1. Anta delegeringsordningen för valnämnden

Sammanfattning av ärende
Av delegeringsordningen framgår till vem en nämnd har delegerat beslutanderätten för 
vissa ärenden. En nämnd kan delegera till en ledamot eller ersättare i nämnden eller till en 
tjänsteman att fatta beslut på nämndens vägnar. Valnämnden har idag inte någon 
delegeringsordning. Istället har nämnden beslutat om delegation i specifika ärenden. För att 
valarbetet ska bli mer lättarbetat och följa ett tydligt ramverk föreslås nu ett antagande av en 
delegeringsordning. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Delegeringsordning valnämnden, 2022-02-04

Beslut skickas till
Kommunikation för publicering

Status
Avslutas
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§ 2

Arvoden röstmottagare 2022

Diarienummer: VN/2022:3

Beslut
1. Arvode för ordförande i valdistrikt uppgår till 3 600 kr
2. Arvode till ersättare för ordföranden (vice ordförande) i valdistrikt uppgår till 3 100 

kr
3. Arvode till röstmottagare i valdistrikt uppgår till 2 600 kr
4. Arvode till röstmottagare förtidsröstning 143 kr/timme 
5. Arvode för utbildningstillfälle 300 kr (gäller röstmottagare förtidsröstning)
6. Bilersättning egen bil, 20 kr per mil (gäller avstånd upp till 35 km enkel väg)
7. Inget maxarvode per dag fastställs
8. För att bilersättning ska utgå måste avståndet mellan bostad och förrättningsställe 

överstiga tre kilometer
9. Arvode för förlorad arbetsinkomst utgår inte

Sammanfattning av ärende
Valnämnden beslutar om arvoden för röstmottagare inför varje val. Röstmottagaren har ett 
ansvarsfullt uppdrag som kräver pålitliga och noggranna personer. För att attrahera rätt 
personer krävs en rimlig ersättning för arbetet. Förvaltningen föreslår Forshaga kommun 
följa samma arvodesnivåer som Karlstads kommun avseende fasta arvoden. Det innebär en 
höjning med 300 kr/uppdrag inkl. det obligatoriska utbildningstillfället som tidigare har 
arvoderats separat. Timarvodet har räknats upp från 135 kr/timme 2019, till 143 kr/timme (i 
enlighet med timarvode enligt arvodesreglementet). Milersättning har räknats upp från 
18,50 kr/mil 2019 till 20 kr/mil. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-03-02

Beslut skickas till
Ekonomikontoret

Personalkontoret

Status
Avslutas
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§ 3

Gräns för propaganda i anslutning till röstningslokal

Diarienummer: VN/2022:4

Beslut
1. partiers funktionärer får inte stå inne i röstnings- och vallokaler med valpropaganda
2. gräns för all propaganda utomhus är minst 20 meter från entrén in till röstnings- och 

vallokaler
3. om oklarhet råder i fråga om var gräns för propaganda går är det valdistriktets 

ordförande eller dennes ersättare som beslutar 
4. uppdra åt Valnämndens ordförande att tillsammans med valsamordnaren informera de 

politiska partierna om Valnämndens beslut

Sammanfattning av ärende
Förbudet mot propaganda innebär att väljaren ska vara ostörd och skyddad från varje form 
av påverkan under själva valhandlingen. Valnämnden har tidigare beslutat om ett vissa 
förhållningsregler avseende propaganda för de politiska partierna. Förvaltning föreslår att 
liknande beslut fattas av valnämnden vid detta val. 

Vid sidan om uppenbar propaganda såsom partimöten m.m. kan valaffischer, tryckt 
material, flaggor och vimplar m.m. utgöra propaganda liksom kläder eller banderoller med 
partibeteckning. Det är inte tillåtet att uppträda som röstmottagare i sådan klädsel. 
Partifunktionärer med banderoller eller annan klädsel eller utrustning som är partipolitisk 
får inte uppehålla sig på röstmottagningsställe eller i anslutande utrymme. Om 
partifunktionärer ska gå in sådana lokaler måste de ta av sig banderoller och liknande.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-03-02

Beslut skickas till
Samtliga politiska partier i kommunfullmäktige

Status
Avslutas
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§ 4

Beslut om vallokaler och förtidsröstningslokaler

Diarienummer: VN/2022:6

Beslut
1. Använda följande lokaler som vallokaler

a. Valdistrikt Deje – Danshallen Kulturhuset
b. Valdistrikt Dejefors – Deje sporthall
c. Valdistrikt Grossbol – Grossbolshallen
d. Valdistrikt Forshaga väst-Dyvelsten – Forshaga sporthall
e. Valdistrikt Forshaga öst – Forshaga sporthall
f. Valdistrikt Skived väst – Förskolan maskrosen
g. Valdistrikt Skived öst – Skivedsskolan
h. Reservlokal för valdistrikten i Forshaga är danshallen i Forshaga folkets hus
i. Reservlokal för valdistrikten i Deje är Dejeskolans matsal

2. Använda följande lokaler som förtidsröstningslokaler
a. Forshaga lärcenter
b. Kulturhuset i Deje, danshallen
c. Kommunkontorets reception
d. Olsätersskolan

3. Valsamordnare delegeras möjlighet att utse nya lokaler vid behov

Förslag till beslut på mötet
Nämnden föreslår att även Deje bör ha en reservlokal. I samråd med valsamordnare föreslås 
Dejeskolans matsal fungera som ersättningslokal på valdagen. 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om valnämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut med 
tilläggsförslag om reservlokal i Deje. Ordföranden finner att nämnden har beslutat så. 

Sammanfattning av ärende
Kommunen har sju valdistrikt som ska erbjuda röstmottagning på valdagen. Utöver det har 
kommunen en skyldighet att ha röstmottagning av förtidsröster i minst en lokal, varje dag 
under hela röstningsperioden. Valkansliet har tillsammans med fastighetschef och 
säkerhetsavdelningen på räddningstjänsten inspekterat samtliga vallokaler samt 
röstningslokaler i Lärcenter och Kulturhuset. Inför röstmottagning kommer samtliga lokaler 
få en ritning på föreslagen möblering och tänkt flöde i lokalen. Vi kommer ta hänsyn till 
tillgänglighet, säkerhet och ta höjd för eventuella restriktioner kring avstånd och antal. 
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Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-03-07

Beslut skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsenheten
Fastighet, kommunteknik och service

Status
Avslutas
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§ 5

Diskussion: Valmyndighetens ställningstagande 
röstmottagare

Diarienummer: VN/2022:7

Beslut
1. Notera genomförd diskussion samt synpunkter från valnämnden
2. Valnämnden tar ställning till Valmyndighetens ställningstagande på kommande 

valnämnd

Sammanfattning av ärende
Valmyndigheten gör numera skriftliga ställningstaganden i olika frågor rörande val. I 
ställningstagande VAL-158 diskuteras saklighet och opartiskhet hos röstmottagare och 
rösträknare. Myndigheten föreslår att de som kandiderar på en lista inte bör arbeta som 
röstmottagare eller vid rösträkning hantera rösterna i det val kandidaturen avser. Då flera 
av våra röstmottagare också är politiskt engagerade och majoriteten av valnämnden också 
sitter i fullmäktige önskas punkten tas upp för diskussion. Vad som framkommer av 
diskussionen ska sedan ligga till grund för ett beslut kring hur valnämnden ska förhålla sig 
till Valmyndighetens ställningstagande. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Valmyndighetens ställningstagande, VAL-158, krav på saklighet och opartiskhet hos 
röstmottagare och rösträknare m.fl. 

Beslut skickas till
Kommunledningskontoret

Status
Principbeslut fattas på kommande valnämnd
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§ 6

Riskanalys inför val 2022

Diarienummer: VN/2021:2

Beslut
1. Notera genomförd verksamhetssäkerhetsanalys för valen 2022

Sammanfattning av ärende
Värmlands län har under ledning av Räddningstjänstförbundet Karlstadsregionen 
genomfört en gemensam verksamhetssäkerhetsanalys för valen 2022. Valkansliet har 
tillsammans med fastighetschef och säkerhetsavdelningen på räddningstjänsten inspekterat 
vallokaler för att identifiera risker och sårbarheter. Analysen som gjordes 2018 har också 
legat till grund för den nya analysen. Den länsgemensamma analysen har sedan anpassats 
lokalt efter Forshagas behov. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-03-08
Verksamhetssäkerhetsanalys för val 2022 Värmlands län version 1.1, 2022-03-08

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Status
Dokumentet uppdateras vid behov
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§ 7

Muntlig information

Diarienummer: 

Beslut

1. Notera den muntliga informationen

Sammanfattning av ärende

Valsamordnare och administrativ chef informerar om följande information.

 Rekrytering av röstmottagare pågår. 
 Vi har beställt en ny typ av valbås med gardin bakom. 
 Kommunikationsplan är färdig. Nytt är att vi kommer förbereda information för att 

snabbt kunna hantera desinformation.
 Valmaterial är beställt.
 Polisen bjuder in till information för valsamordnare och de politiska partierna den 

22/4 kl. 8.30-12.00. Träffen verkar vara digital. 
 Valsamordnaren kommer informera vård- och omsorgsförvaltningens 

ledningsgrupp om valet, möjligheter att få hjälp att rösta m.m. Sekreteraren i vård- 
och omsorgsnämnden kommer också informera verksamheten om det stöd som 
myndigheten för delaktighet har tagit fram. 

 Posten kommer kontakta oss med info och erbjudande om deras tjänster
 Tips! Besök valcentralen.val.se. Där finns kommunens handbok samt mycket annan 

info samlad.
 I planeringen tar vi höjd för en eventuell pandemi. Både med fler röstmottagare, 

skyddsutrustning, möjlighet till avstånd och kö. Röstmottagarna kommer uppmanas 
hålla kö tidigt för att röstande ska kunna känna sig trygga och få lugnt i lokalen. 
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