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Plats: KS-salen
Paragrafer: § 18 - § 31

Justering
Utses att justera: Odd Westby
Datum: 2022-05-17
Tid: klockan 14:00

Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Valnämndens sammanträde 2022-05-12. Protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 
upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-05-17. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-06-08.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.
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Närvarolista

Beslutande
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL), ordförande
Björn Olsson (C)
Bengt Nilsson (KD)
Eva Aanerud Karlsson (V) ersättare för Patric Carlsson (V)
Odd Westby (S)
Britta Andersson (S)
Christer Danielsson (M)

Övriga närvarande
Bo Sundbäck (S), ej tjänstgörande ersättare
Sven-Arne Arvidsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Sven-Åke Byström (S), ej tjänstgörande ersättare
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare och valsamordnare
Margareta Bergman, informationschef och biträdande valsamordnare
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§ 18 Revidering av valnämndens reglemente
Diarienummer: VN/2022:16

Valnämndens beslut
Valnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige revidera 
valnämndens reglemente. Tidigare dokument beslutad 2020-04-21 § 57 ersätts.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens reglemente behöver revideras då det inte längre är personuppgiftslagen 
som nämnden behöver förhålla sig till. Föreslagen text är istället 
dataskyddsförordningen. En redaktionell ändring är också med, från 7 ledamöter till 
att det står utskrivet med bokstäver, sju ledamöter.  

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-03

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Kommunsekreterare
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§ 19 Beslut om dataskyddsombud enligt 
dataskyddslagstiftningen (GDPR)
Diarienummer: VN/2022:8

Valnämndens beslut
Valnämnden köper tjänst som dataskyddsombud av Årjängs kommun enligt upprättat 
avtal. Avtalet förlängs automatiskt med ett (1) år i taget. Omförhandling eller 
eventuell uppsägning av avtalet ska ske senast sex (6) månader innan avtalstiden löper 
ut.

Sammanfattning av ärendet
Som personuppgiftsansvarig har valnämnden i Eda kommun det yttersta ansvaret för 
att dataskyddsförordningen (GDPR) och den nationella dataskyddslagen följs och att 
den registrerades uppgifter behandlas korrekt. Valnämnden ska även utse ett 
dataskyddsombud som fungerar som ett kunskapsstöd och självständigt granskar att 
valnämnden behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.

Ett avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud tecknades 2018 
(reviderad 2019) mellan Eda kommun och Årjängs kommun. I avtalet framgår att 
Årjängs kommun ska bistå Eda kommun med en tjänst som dataskyddsombud 
motsvarande 20% av en heltidstjänst. Valnämnden behöver fatta beslut om att utse 
Årjängs kommun som arbetsgivare för tjänsten som dataskyddsombud enligt upprättat 
avtal.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-29
Avtal gällande samverkan angående tjänst som dataskyddsombud (DSO) 2018-08-21 
(reviderad 2019-06-18)

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Anna Elmqvist, dataskyddssamordnare
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§ 20 Kommunikationsplan
Diarienummer: VN/2022:2

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av kommunikationsplanen för allmänna valen 2022.

Sammanfattning av ärendet
Enligt valnämndens beslut 2022-01-26 § 2 antogs förslaget till kommunikationsplan 
för valet 2022. Det delegerades till biträdande valsamordnaren att löpande revidera 
planen. I beslutet framkom också att kommunikationsplanen ska följas upp på varje 
sammanträde i valnämnden.

Biträdande valsamordnare informerar om den uppdaterade kommunikationsplanen. 
Inlägg kommer fortsätta ske på sociala medier månadsvis fram till valet. Det finns 
material för lättläst svenska, syntolkning samt beskrivningar på cirka 30 olika språk 
som kommer finnas i en fristående pärm i varje röstningslokal och vallokal. 

Gunnarsbyskolan har meddelat att det kommer ske ett skolval i samband med en 
temavecka i augusti i Folkets Hus i Charlottenberg. Valnämndens kansli kommer bistå 
med inventarier såsom valskärmar och liknande. 

Det kommer inte att ske utskick i form av vykort till förstagångsväljare i valet 2022. I 
stället köps en tjänst där SMS skickas med information om valet i samband med 
förtidsröstningens start 24 augusti. SMS skickas till samtliga i kommunen som är över 
18 år och har ett registrerat telefonnummer. Totalt beräknas insatsen nå cirka 5 500 
personer vilket är mycket tillfredställande då det är knappt 6 750 personer som är 
röstberättigade i Eda kommun.

Den 20 augusti sker Edakalaset i Charlottenberg. Då finns det möjlighet att träffa 
politiker över en fika vid ett köksbord som är bemannat av olika partier.  

Beslutsunderlag
Valnämndens protokollsutdrag 2022-03-21 § 9

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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§ 21 Öppettider för förtidsröstningen
Diarienummer: VN/2021:4

Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer följande öppettider för förtidsröstningen:

Datum

Charlott-
enbergs 
röstnings-
lokal

Charlott-
enbergs 
bibliotek

Åmotfors 
röstnings-
lokal

Åmotfors 
bibliotek

Koppoms 
röstnings-
lokal

Koppoms 
bibliotek

Skillings-
fors 
Gymna-
stiksal

2022-08-24 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-19.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 Stängt

2022-08-25 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-18.00 Stängt 12.00-17.00 Stängt Stängt

2022-08-26 10.00-15.00 10.00-15.00 12.00-17.00 12.00-15.00 12.00-16.00 12.00-15.00 Stängt

2022-08-27 12.00-18.00 Stängt 12.00-17.00 Stängt 12.00-16.00 Stängt Stängt

2022-08-28 12.00-17.00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

2022-08-29 10.00-18.00 10.00-18.00 14.00-19.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 Stängt

2022-08-30 10.00-18.00 10.00-18.00 14.00-19.00 10.00-15.00 13.00-18.00 10.00-15.00 Stängt

2022-08-31 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 14.00-19.00 13.00-18.00 Stängt

2022-09-01 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-18.00 Stängt 14.00-19.00 Stängt Stängt

2022-09-02 10.00-15.00 10.00-15.00 12.00-16.00 12.00-15.00 12.00-17.00 12.00-15.00 Stängt

2022-09-03 13.00-18.00 Stängt 12.00-17.00 Stängt 11.00-16.00 Stängt Stängt

2022-09-04 13.00-18.00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

2022-09-05 10.00-18.00 10.00-18.00 14.00-19.00 13.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 Stängt

2022-09-06 10.00-18.00 10.00-18.00 14.00-19.00 10.00-15.00 13.00-18.00 10.00-15.00 Stängt

2022-09-07 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-18.00 13.00-18.00 14.00-19.00 13.00-18.00 Stängt

2022-09-08 10.00-18.00 10.00-18.00 13.00-18.00 Stängt 14.00-19.00 Stängt Stängt

2022-09-09 10.00-15.00 10.00-15.00 12.00-17.00 12.00-15.00 12.00-16.00 12.00-15.00 Stängt

2022-09-10 10.00-16.00 Stängt 10.00-18.00 Stängt 10.00-17.00 Stängt Stängt

2022-09-11 8.00-20.00 Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt 10.00-15.00

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har i ett tidigare beslut fastställt vilka lokaler som ska användas som 
röstnings- och vallokaler, nu återstår beslut om öppettiderna. 
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Under hela perioden med förtidsröstning, från och med den artonde dagen före 
valdagen fram till och med valdagen, ska det finnas minst en röstningslokal öppen 
varje dag. Det behöver inte vara samma lokal alla dagar. Valnämnden beslutar om 
vilka tider och på vilka platser som förtidsröstning kan ske.

Röstningslokalernas placering och öppettider kan variera över 
förtidsröstningsperioden, men i alla kommuner ska det finnas minst en röstningslokal 
som är öppen på valdagen den 11 september under samma tid som vallokalerna, 
klockan 8.00–20.00.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-26

Beslutet skickas till
För kännedom
Bibliotekssamordnaren

För åtgärd
-
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§ 22 Bemanning i förtidsröstningslokal
Diarienummer: VN/2022:15

Valnämndens beslut
Vid förtidsröstningen ska tre röstmottagare tjänstgöra om inte bibliotekspersonal finns 
på plats samtidigt. Valsamordnaren får i uppdrag att informera ordförande i 
valdistrikten för att säkerställa bemanningen enligt detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Vid förtidsröstningen behöver det säkerställas att det bemannas rätt. Förslagen 
ordning är att det ska tre röstmottagare tjänstgöra om inte bibliotekspersonal finns på 
plats samtidigt.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Ordförande och vice ordförande i valdistrikten

För åtgärd
-
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§ 23 Valnämndens kansli
Diarienummer: VN/2022:11

Valnämndens beslut
Valnämndens kansli bemannas på valdagen av valsamordnare och valnämndens 
ordförande med dess ersättare. Loggbok förs över händelseförlopp. Valsamordnaren 
får i uppdrag att utarbeta schema för bemanningen i valnämndens kansli under 
förtidsröstningen samt valdagen. Två ledamöter väljs ut från nämnden; Christer 
Danielsson och Sven-Åke Byström, med två ersättare i beredskap; Patric Carlsson och 
Björn Olsson som besöker röstmottagarna under valdagen.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens kansli behöver under förtidsröstningen bemannas av valsamordnare och 
biträdande valsamordnare för att ta hand om förtidsröster samt svara på olika frågor 
från både valdistrikten och från privatpersoner. Personer som tjänstgör i valnämndens 
kansli behöver också kunna fatta beslut i brådskande ärenden om något oförutsägbart 
skulle inträffa. På valdagen ingår valnämndens ordförande och dess ersättare i 
kansliet.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-26

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Valsamordnaren

Comfact Signature Referensnummer: 38704SE
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§ 24 Placering av valsedlar
Diarienummer: VN/2022:10

Valnämndens beslut
1. Kommunen (röstmottagarna) ansvarar endast för valsedlar som den är ålagd att 

göra enligt vallagen. 
2. Partier som levererar valsedlar till röstnings- och vallokaler ska ge dem till 

röstmottagarna som sorterar in dem i rätt ordning. De partierna ansvarar själva 
för att valsedlarna inte tar slut under röstningsperioden.

3. Röstmottagarna ansvarar för ordningen bland samtliga valsedlar.
4. Alla valsedlar ska placeras i avskärmade valsedelställ i bokstavsordning, med 

start i det övre vänstra hörnet.
5. Det ska finnas tre valsedelställ vid varje röstningsstation.

 Alla blanka valsedlar, samt partivalsedlar för de partier som kommunen 
är skyldig att lägga ut, placeras i ett eget valsedelställ.

 Alla namnvalsedlar för partier som kommunen är skyldig att lägga ut, 
placeras i ett eget valsedelställ.

 Alla partivalsedlar eller namnvalsedlar som lämnas in av övriga partier, 
nya eller de som fått mindre än en procent av rösterna i något av de 
senaste två riksdagsvalen, placeras i ytterligare ett eget valsedelställ.

Detta för att inte skapa oordning i valsedelställens bokstavsordning varje 
gång som ett nytt parti lämnar in sina valsedlar.

6. Valnämnden uppdrar till valsamordnare att ta fram ett foto över placeringen av 
valsedlarna i valsedelställen samt en förteckning över samtliga partier, som 
sedan skickas till valdistrikten innan förtidsröstningen startar. 

7. Detta beslut ska finnas i alla vallokaler, tillsammans med listan över de partier 
som begärt utläggning, för att undvika missförstånd mellan röstmottagare, 
partier och väljare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för att lägga ut valsedlar för de partier som har begärt detta hos 
valmyndigheten.

Följande partier har begärt utläggning av valsedlar: 

- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Centerpartiet
- Feministiskt Initiativ

Comfact Signature Referensnummer: 38704SE
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- Kristdemokraterna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
- Miljöpartiet
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet

Det är valnämnden i kommunen som beslutar om ordningen bland valsedlarna i 
valsedelställen. Valmyndigheten har ingen föreskriftsrätt och kan således inte besluta 
om ordningen i valsedelställen, men har ett ställningstagande om valsedlarnas ordning 
i valsedelsställen. I ställningstagandet finns information om bakgrund och gällande 
rätt. Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden fattar beslut om i vilken ordning 
valsedlarna ska presenteras.

Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt för 
röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. För att underlätta för väljarna och 
röstmottagarna ska valsedlarna stå i valsedelställ. Röstmottagarna ska snabbt kunna se 
om någon valsedel fattas eller om det på annat sätt blivit oordning i valsedelstället.

Alla partiers valsedlar ska behandlas likformigt. Likformighet innebär att alla partier 
som deltar i valen ska få sina namnvalsedlar ställda i de följande valsedelställen i 
bokstavsordning uppifrån och ner utifrån fullständig partibeteckning. Valsedlarna ska 
ställas i samma ordning som partivalsedlarna; riksdag (gula valsedlar), 
kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa).

Enligt vallagen ska den plats där valsedlarna ska tillhandahållas vara fri från insyn. 
Valsedlarna ska i första hand placeras på en avskärmad plats i anslutning till 
röstmottagningen. Om det inte går att ordna får valsedlarna istället placeras 
avskärmade inne i lokalen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-26

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Valsamordnare
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§ 25 Utlämnande av budkuvert
Diarienummer: VN/2022:9

Valnämndens beslut
Valnämnden rekommenderar utlämning av max två budkuvert per person, då 
tillgången på budkuvert är begränsad.

Sammanfattning av ärendet
Möjligheten att rösta genom bud finns som alternativ för den som inte har möjlighet 
att transportera sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal. Då tillgången på 
budkuvert är begränsad, föreslås att valnämnden fattar beslut om att 
rekommendationen är att dela ut max två budkuvert per person. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-26

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Valsamordnare
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§ 26 Beslut om ambulerande röstmottagare
Diarienummer: VN/2022:6

Valnämndens beslut
Valnämnden utser också Ann-Louise Axelsson till ambulerande röstmottagare vid 
allmänna valet 2022.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska enligt vallagen tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Det är 
viktigt att valnämnden tillhandahåller denna form av förtidsröstning under hela 
perioden och även på valdagen. Ambulerande röstmottagare har samma status som 
övriga röstmottagare och ska därför genomgå en utbildning som med fördel inkluderar 
bemötande av hot och våld.

Valnämnden ajourneras klockan 13:50-14:07.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-05
Valnämndens protokollsutdrag 2022-03-21 § 12

Beslutet skickas till
För kännedom
Ann-Louise Axelsson

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 38704SE



Sida 15 (19)

Valnämndens protokoll 2022-05-12

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 27 Distribution av valmaterial
Diarienummer: VN/2022:12

Valnämndens beslut
Valnämnden köper tjänsten av Eda bostadsbolag AB att distribuera ut valmaterialet 
till röstnings- och vallokalerna samt hämta valmaterialet efter valet, ej före klockan 
23.00, för transport till förrådet.

Sammanfattning av ärendet
Varje valnämnd ansvarar för att det material som behövs under valdagen transporteras 
ut till alla kommunens vallokaler. Kommunen förvarar valmaterial till valet i centralt 
placerat förråd. Valmaterial ska transporteras till lokalerna innan öppning. Därefter 
transporteras material till vallokalerna senast dagen före valdagen. Kommunen ska 
även anordna gemensam transport av materialet tillbaka till förrådet. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-27

Beslutet skickas till
För kännedom
Eda Bostads AB

För åtgärd
Valsamordnare
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§ 28 Hantering av förtidsröster
Diarienummer: VN/2022:14

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar följande: 

1. För varje dag ska det registreras i valdatasystemet hur många förtidsröster som 
varje röstningslokal har tagit emot. 

2. Röster ska efter röstningslokalerna stängning hämtas upp av två personer som 
transporterar rösterna till kommunhuset i Charlottenberg.

3. Förtidsröster som på valdagen ska transporteras till valdistrikten ska av två 
personer transporteras till vallokalerna.

4. Röster från röstningslokalerna som har öppet på valdagen ska av två personer 
transporteras till kommunhuset i Charlottenberg för registrering och förvaring. 
Räkning sker vid onsdagsräkningen. 

Sammanfattning av ärendet
Majoriteten av de mottagna förtidsrösterna är sådana som stannar inom den egna 
kommunen. Dessa röster behöver transporteras, registreras och eventuellt sorteras för 
att kunna skickas ut till vallokaler inom kommunen på valdagen. Förtidsörstningen 
startar 18 dagar innan valdagen. Varje dag under förtidsröstningen hanteras 
förtidsröster till kommunens egna valdistrikt, men också till andra kommuner. 
Valnämnden har till uppgift att fastställa instruktioner för hantering av förtidsröster. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-27

Beslutet skickas till
För kännedom
Valsamordnare

För åtgärd
-
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Valnämndens protokoll 2022-05-12

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 29 Transport av kommunens röster efter att 
röstningen är avslutad på valdagen
Diarienummer: VN/2022:13

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar följande:

1. Efter avslutad räkning i vallokalen och rapportering till Länsstyrelsen ska 
transport av röster från vallokal till valnämndens kansli ske av två 
röstmottagare tillsammans. Telefonkontakt tas med kansliet innan resan startar 
från vallokalen.

2. Ordförande och vice ordförande får i uppdrag att tillsammans transportera 
kommunens röster till Länsstyrelsen. Telefonkontakt tas med Tjänsteperson i 
beredskap innan avresa till Länsstyrelsen samt vid ankomst till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Transport av kommunens röster behöver ske på ett säkert sätt. Röster ska efter räkning 
i vallokalerna transporteras till valnämndens kansli. Från valnämndens kansli ska 
sedan kommunens röster transporteras till Länsstyrelsen i Karlstad.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-04-27

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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Valnämndens protokoll 2022-05-12

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 30 Arvode till röstmottagare
Diarienummer: VN/2021:8

Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer att kilometerersättning utgår till röstmottagare som tjänstgör 
vid utbildning, förtidsröstning och på valdagen. 

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att införa milersättning för 
röstmottagare som tjänstgör vid förtidsröstningen och på valdagen.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-05-03

Beslutet skickas till
För kännedom
Personalavdelningen

För åtgärd
-
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Valnämndens protokoll 2022-05-12

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 31 Meddelanden till valnämnden
Diarienummer: VN/2022:3

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av nyhetsbreven från Valmyndigheten samt protokollsutdrag 
gällande ansvarsfrihet för året 2021.

Sammanfattning av ärendet
Fyra nyhetsbrev har inkommit som delges valnämnden. Även protokollsutdrag från 
kommunfullmäktige gällande ansvarsfrihet för 2021 delges.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-27 § 59
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12V 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:11V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V
Valnämndens protokollsutdrag 2022-03-21 § 16

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-

Comfact Signature Referensnummer: 38704SE
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