
VALNÄMND
PROTOKOLL
2022-06-22

1(12)

Plats och tid 2022-06-22, Visten, klockan 17:00 – 17:30
Avser paragrafer § 8-§ 15
Beslutande Lars Emilsson, (C), ordförande

Per Asplund, (S) 
Beslutande ersättare
Torbjörn Strömberg, (V)
Roger Johansson, (S)
Lars Andersson, (MP)

Ersättare Marita Ögren, (C)

Övriga Cornelia Lundgren, sekreterare
Lennart Ljungemo, administrativ chef
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, arbetar med valet

Utses att justera Per Asplund (S)
Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-06-29  
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 Per Asplund (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Valnämnd
Sammanträdesdatum 2022-06-22
Datum för anslags 
uppsättande

2022-07-01

Datum för anslags 
nedtagande

2022-07-23

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkontoret

Underskrift
Protokollet signeras digitalt
Cornelia Lundgren
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Val av justerare

Diarienummer: 

Beslut
1. Utse Per Asplund (S) att justera protokollet
2. Justera protokollet den 29 juni genom digital signering
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Dagordningen fastställs

Diarienummer: 

Beslut
1. Dagordningen fastställs
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§ 8

Ställningstagande partipolitiskt aktiva röstmottagare

Diarienummer: VN/2022:7

Beslut
1. Röstmottagarnas lämplighet för uppdraget väger tyngre än eventuellt 

partiengagemang. 
2. Personer som tidigare har arbetat som röstmottagare och som är partipolitiskt aktiva 

bör fortsatt tillåtas vara röstmottagare om lämplighet kvarstår.
3. Personer som står på lista till kommunfullmäktige ska tillåtas vara röstmottagare om 

det inte finns någon annan lämplig person att tillgå. Vid det fall två lika lämpliga 
personer finns bör den som inte är partipolitiskt aktiv utses till röstmottagare.

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. 
Valnämnden diskuterade ställningstagandet på nämnden i mars 2022. Det fanns då en 
samsyn kring hur valnämnden ska förhålla sig till ställningstagandet. Utifrån vad som 
framkom har ett förslag till beslut kring ställningstagandet tagits fram. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-14

Valmyndighetens ställningstagande VAL-158

Beslut skickas till
-

Status
Avslutas
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§ 9

Hantering av förtidsröster genom PostNords tjänster

Diarienummer: VN/2022:12

Beslut
1. anlita Postnord AB för följande tjänster vid de allmänna valen 2022

a. hämtning av förtidsröster från röstningslokalerna 
b. sortering av förtidsröster
c. förvaring av förtidsröster 
d. utkörning av förtidsröster till kommunens vallokaler på valdagen

Sammanfattning av ärende
Kommunledningskontoret har tidigare hanterat räkning, sortering och hämtning av 
förtidsröster under valperioden. Arbetet har tagit mycket tid och genererat en hel del 
övertidstimmar för personalen under en redan ansträngd tid. PostNord erbjuder ett antal 
tjänster under allmänna val, som upphandlas av Valmyndigheten. Vissa av tjänsterna kan 
kommunerna använda kostnadsfritt, andra är s.k. tilläggstjänster. Forshaga kommun har 
inte nyttjat tilläggstjänsterna tidigare. Det finns ett starkt intresse från 
kommunledningskontoret att använda tilläggstjänster vid valet 2022. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-06-15

Beslut skickas till
Postnord AB

Status
Avslutas
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§ 10

Valsedlarnas ordning i valsedelställen

Diarienummer: VN/2022:13

Beslut
1. Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), 

kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå).
2. Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken 

partiet har anmält deltagande i val. 
3. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället.
4. röstmottagarna ansvarar för ordningen bland alla valsedlar
5. Partivalsedlar med val- och partibeteckning ska ställas i ett eget valsedelställ. I 

efterföljande valsedelställ ska namnvalsedlar för samtliga partier placeras
6. varje parti ansvarar för att valsedlarna inte tar slut under röstningsperioden 24 

augusti-11 september
7. valsedlar från partier som inte anmält sitt deltagande i val ska inte läggas ut  

Sammanfattning av ärende
Valmyndigheten har tagit fram ett ställningstagande kring ordning i valsedelställen. 
Valnämnden föreslås besluta följa det förslag till ordning som framgår av 
ställningstagandet. Vidare är det röstmottagarna som ska hålla ordning i och placera ut alla 
valsedlar som får läggas ut. 

Valsedlar från partier vars deltagande i val inte har anmälts till Valmyndigheten i rätt tid 
ska inte läggas ut. En röst med en sådan valsedel skulle generera en ogiltig röst. På varje 
röstmottagningsställe finns en lista över vilka partier som anmält deltagande i val. Listan 
finns att hämta på valmyndighetens hemsida. 

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-15

Beslut skickas till
Samtliga partier i kommunfullmäktige

Status
Avslutas
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§ 11

Öppettider förtidsröstning

Diarienummer: VN/2022:5

Beslut
1. Besluta om föreslagna öppettider för förtidsröstning på Kulturhuset i Deje (bilaga 

Öppettider förtidsröstning Kulturhuset)
2. Besluta om föreslagna öppettider för förtidsröstning i biblioteket Forshaga lärcenter 

(bilaga Öppettider förtidsröstning Lärcenter)
3. Röstningslokalen i Olsäter ska ha öppet mellan kl. 10.00-15.30 på valdagen.
4. Förtidsröstning på valdagen sker i kommunkontorets reception (kl. 8.00-20.00)

Sammanfattning av ärende
Kommunen ska ha minst en förtidsröstningslokal öppen varje dag fr.o.m. den 24 augusti 
t.o.m. valdagen den 11 september. Lokaler under denna tid är Kulturhuset i Deje och 
biblioteket i Forshaga. På valdagen erbjuds förtidsröstning i Olsäter under några timmar och 
kl. 8-20 i kommunkontorets reception. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-06-14
Öppettider förtidsröstning Lärcenter
Öppettider förtidsröstning Kulturhuset

Beslut skickas till
Biblioteket i Forshaga
Folkets hus föreningen Deje

Status
Avslutas
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§ 12

Förordnande förtidsröstnings- och ambulerande 
röstmottagare

Diarienummer: VN/2022:10

Beslut
1. Förordna föreslagna förtidsröstnings- och ambulerande röstmottagare enligt bilaga 1 

och 2. 

Sammanfattning av ärende
Valnämnden utser röstmottagare. Vid röstmottagning i röstningslokal ska minst 2 
röstmottagare vara närvarande enligt vallagen. Ambulerande röstmottagare (tidigare 
kommunalt bud) kommer hem till väljaren och hjälper vid behov till att göra iordning 
väljarens röst. Det blir som en förtidsröstning i hemmet. De ambulerande röstmottagarna 
har med sig allt valmaterial hem till väljaren. Ambulerande röstmottagare får, till skillnad 
från bud, hjälpa väljaren att göra iordning sin röst. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-06-15
Bilaga 1: Sammanställning röstmottagare förtidsröstning
Bilaga 2: Sammanställning ambulerande röstmottagare 

Beslut skickas till
De förordnade

Status
Avslutas
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§ 13

Förordnande ordförande och vice ordförande i 
valdistrikt 2022

Diarienummer: VN/2022:9

Beslut
1. Katarina Savolainen och Monica Coruna byter uppdrag. Katarina blir vice 

ordförande i Forshaga öst och Monica blir ordförande i Skived väst.
2. Förordna föreslagna ordförande och vice ordförande enligt bilaga 1 och med ovan 

ändring.

Jäv
Torbjörn Strömberg (V) anmäler jäv.

Sammanfattning av ärende
Enligt vallagen ska det i varje distrikt finnas en ordförande och en ersättare till ordföranden 
(s.k. vice ordförande). Ordföranden ansvarar för arbetet i lokalen och har b.la. till uppgift att 
lägga röstmottagarnas schema. Föreslagna personer har varit röstmottagare i flera val, i alla 
distrikt har minst en av ordföranden/vice haft en av rollerna tidigare. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, 2022-06-15
Bilaga 1: Förteckning förslag på ordförande och vice 2022

Beslut skickas till
Förordnade ordföranden och vice meddelas

Status
Avslutas
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§ 14

Förordnande röstmottagare i vallokal 2022

Diarienummer: VN/2022:8

Beslut
1. Stryka Agnetha Gustafsson som röstmottagare då hon har annat uppdrag
2. Förordna föreslagna röstmottagare i bilaga 1 med ovan korrigering

Sammanfattning av ärende
Valnämnden förordnar röstmottagare som har till uppgift att hålla ordning i vallokaler, 
hjälpa väljare som har behov, ta emot röster m.m. Kommunen har annonserat efter personer 
som vill arbeta i valet genom b.la. annonser, flyers och inlägg på hemsida och sociala 
medier. Personer som inte tidigare har arbetat i valet har kontaktats via telefon och fått svara 
på frågor för att bedöma intresse, bemötande och allmän lämplighet. 

Beslutsunderlag
Bilaga 1: röstmottagare

Beslut skickas till
Röstmottagarna kontaktas med besked

Status
Avslutas
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§ 15

Meddelanden och information

Diarienummer: VN/2022:11

Beslut
1. Notera informationen

Sammanfattning av ärende
Aktuell information, meddelanden m.m. presenteras. 

Beslutsunderlag
Information regnbågsflagga i vallokal
Polismyndighetens rutin för förtroendevalda under valet

Beslut skickas till
-

Status
Rapporteras löpande

Comfact Signature Referensnummer: 43072SE
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Muntlig information

Diarienummer: 

Beslut
1. Noter informationen

Sammanfattning av ärende
1. Allt valmaterial har kommit, både nya valbås, urnor och materialet från 

valmyndigheten. 
2. Många nya röstmottagare har visat intresse-kul!

Comfact Signature Referensnummer: 43072SE
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NAMN: LARS EMILSSON
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