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§ 1 Dnr 2022/00015

Information om "Tryggt valår"

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin gör en genomgång av hur
kommunen arbetar för att säkerställa ett tryggt valår 2022. Punkter som lyfts
är risk- och säkerhetsanalys, säkerhetsskydd samt konkreta åtgärder för att
säkra ett tryggt val i Falköping.

Under lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-10

Justerarnas signaturer
, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 2 Dnr 2022/00002

Information om valnämndens uppdrag och arbete

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Valnämnden i kommunen är lokal valmyndighet. Valnämnden har hela
ansvaret för genomförande av röstning inom kommunen.

Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ser till att det finns
vallokaler och lokaler för förtidsröstning samt ser till att allt material finns på
plats då röstning ska genomföras.

Valnämnden svarar också för den preliminära räkningen av rösterna dels på
valnatten och dels på onsdagen efter valdagen.

I valnämndens reglemente framgår följande om dess övergripande uppgifter.

Valnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunal valnämnd
enligt vallag (2005:837), övriga valförfattningar samt lag om kommunala
folkomröstningar (1994:692).

Valnämndens administration sköts av kommunledningsföryaltningen.

Under lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04

Justerarnas ignaturer Protokollsutdraget bestyrks
K"—
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§ 3 Dnr 2022/00003

Information om valnämndens budget för år 2022

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2021, § 117, om flerårsplan
för åren 2022-2024 och budget för år 2022. Valnämndens budget för år 2022
fastställdes till 800 000 kronor.

Regeringen har beslutat om förordning om statsbidrag till kommunerna för
arbetet med allmänna val. Förordningen avser det samlade belopp som varje
kommun kommer att få i statsbidrag inför valen 2022. Det skiljer sig därmed
från EU-valet 2019 då kommunerna fick ersättning genom två olika
förordningar.

Förordning 2021:1313 om statsbidrag till kommunernas medverkan vid
2022 års val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige.

1 § För sin medverkan vid 2022 års val till riksdagen, region- och
kommunfullmäktige ska kommunerna få statsbidrag med

1. 30 000 kronor per kommun, och

2. ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel av det totala
antalet röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat
efter en fingerad valdag den I mars 2022, multiplicerat med 285 200
000 kronor, varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

I och med det utökade utbildningskravet har regeringen beslutat att
kompensera kommunerna med ökat statsbidrag. I statsbidraget har
utbildningsarvodet för röstmottagarna höjs med 100 kronor per person.

Beräkningen ska göras utifrån en fingerad valdag den 1 mars 2022. Därför är
det först efter det datumet som information finns om exakt hur stort belopp
som varje kommun kommer att få. Valmyndigheten ska besluta om
statsbidraget och betala ut bidraget till kommunerna senast den 29 april
2022.

Under lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-04

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 4 Dnr 2022/00004

Information om informations- och utbildningsinsatser

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Inför valet tar kommunledningsförvaltningen fram en informationsbroschyr
som trycks upp och delas ut till alla hushåll. I broschyren finns information
om vallokaler, lokaler för förtidsröstning och öppettider. Information om
valet och hur röstning går till läggs också ut på kommunens hemsida.

Utbildningsinsatser för röstmottagare ordnas i månadsskiftet augusti/
september, vid totalt fyra tillfällen inför valdagen och totalt två tillfällen i
augusti inför förtidsröstningen. Valnämnden bjuds in till dessa
utbildningstillfällen.

Vid utbildningarna kommer Valmyndighetens utbildningsmaterial användas,
vilket kompletteras med lokala instruktioner.

Det är numera obligatoriskt för valnämnderna att utbilda alla röstmottagare
och endast den som har den utbildning som krävs för uppdraget får förordnas
som röstmottagare.

Valmyndigheten anser att alla valnämnder bör använda myndighetens
utbildningsmaterial som grund för sin egen utbildning, eftersom det
garanterar en basutbildning som alla röstmottagare behöver för att klara sitt
uppdrag. Det är dock viktigt att valnämnderna kompletterar utbildningen
med egna instruktioner som tar sikte på lokala förhållanden.

Under lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-08

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

k------
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§ 5 Dnr 2022/00007

Valnämndens sammanträdesdagar år 2022

Valnämndens beslut

1 Valnämnden sammanträder följande dagar under år 2022.

Onsdag 20 april kl. 14.00

Tisdag 24 maj kl. 14.00

Onsdag 14 september kl. 08.00

Valnämndens ordförande sammankallar till extra sammanträde om behov
uppstår.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar
för valnämnden.

Finansier ing

Inom befintlig ram.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-08

Kommunledningsförvaltn ingens förslag t i l l  beslut

1 Valnämnden sammanträder följande dagar under år 2022.

Torsdag 21 april kl. 13.00

Tisdag 24 maj kl. 13.00

Onsdag 14 september kl. 08.00

Valnämndens ordförande sammankallar till extra sammanträde om behov
uppstår.

Yrkanden

Anders Winlöf (M) yrkar att valnämndens sammanträdestider ska vara
onsdag den 20 april kl. 14.00, tisdag den 24 maj kl. 14.00 och onsdag den 14
september kl. 08.00.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på Anders Winlöfs (M) yrkande och finner att
valnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

Ju terarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

",,...
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Justerarnas signaturer, Protokollsutdraget bestyrks
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§ 6 Dnr 2022/00008

Valnämndens arbetsgrupp

Valnämndens beslut

1 Arbetsgrupp inför de allmänna valen 2022 utgörs av,

Anders Winlöf, valnämndens ordförande
Linda Karelid, valsamordnare
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare
Anna -Karin Linder, administratör
Catrin Berger, inköpssamordnare
Peter Sjöberg, tekniker
Åsa Flor&i, chef reception/växel

Bakgrund

Valsamordnaren har tagit fram förslag på en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska
också samverka med kommunikationsavdelningen och säkerhetssamordnare
i frågor om information och kommunikation internt och externt och gällande
säkerhetsfrågor.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att arbetsgrupp inför de allmänna
valen 2022 utgörs av följande personer.

Anders Winlöf, valnämndens ordförande
Linda Karelid, valsamordnare
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare
Anna -Karin Linder, administratör
Catrin Berger, inköpssamordnare
Peter Sjöberg, tekniker
Åsa Flor61, chef reception/växel

Finansier ing

Inom befintlig ram.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24

Justerarnas sigrtaturer Protokollsutdraget bestyrks

,,,_.__ .
\ - I
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Ju.sterarnas signaturer
i

\
\ 1 )

Protokollsutdraget bestyrks
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2022-02-24

§ 7 Dnr 2022/00009

Rekrytering av röstmottagare i vallokaler och
röstningslokaler

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att för att få tjänstgöra som röstmottagare ska man
ha fyllt 18 år senast valdagen samt inte kandidera på ett partis lista.

2 Alla röstmottagare ska ha genomgått grundläggande utbildning.

Bakgrund

Kansliavdelningen går under våren ut med en förfrågan till personer som
tjänstgjort vid tidigare val om de vill tjänstgöra som röstmottagare vid valet
2022. Det finns även möjlighet för personer som inte tidigare arbetat med val
att anmäla sitt intresse för att arbeta som röstmottagare, via ett formulär på
kommunens hemsida. Rekrytering sker även genom att direkt kontakt tas
t.ex. tidigare kommunanställda för att bemanna upp förtidsröstningen.

I vallagen finns inga regler om vem som kan vara röstmottagare.
Valutredningen 2020 - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen,
SOU 2021:7, fann inget skäl att överväga formella regler för själva
bemanningen av röstmottagare utöver krav på utbildning. Innan
rekryteringen av röstmottagare påbörjas är det dock lämpligt att valnämnden
fattar beslut om principer och regler som ska gälla vid rekryteringen.

I SOU 2013:24 E-röstning och andra valfrågor lyftes frågan om lämpligheten
i att ha förtroendevalda som röstmottagare vid kommunernas arbete med
valen. Kommittén fann inte skäl att överväga några formella regler av
jävskaraktär, men tyckte att en befogad gräns är att en person som
kandiderar på lista inte ska fungera som röstmottagare. Detta formaliserades
inte och ledde inte till något förbud. Det är därmed upp till respektive
kommun att göra en bedömning av lämpligheten när det gäller
förtroendevalda som röstmottagare. Det har även framgått av den utredning
som gjordes inför SOU 2013:24 att landets kommuner har olika syn på detta.
Länsstyrelsen har uppmärksammat kommunerna på att det finns ett värde i
att fatta ett formellt beslut, oavsett ställningstagande.

Endast den som utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som
röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla
röstmottagare. Förordnar kommunen röstmottagarna innan de fått utbildning
ska beslutet villkoras med att förordnandet förutsätter att röstmottagarna
genomgått den obligatoriska utbildningen.

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

t ((Il
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Valnämnden måste även planera för sena avhopp av röstmottagare så att det
finns utbildade och förordnade reserver som kan hoppa in i deras ställe. En
tumregel att utgå ifrån enligt Valmyndigheten är att cirka 10 procent av
röstmottagarna hoppar av med kort varsel. Utbildade och förordnade reserver
i beredskap skapar även möjlighet att stärka arbetet på
röstmottagningsställen som har ett extra behov av stöd, exempelvis på grund
av risk för oordning eller otrygghet under valgenomförandet.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden som principer för
rekryteringen fastslår att man för att få tjänstgöra som röstmottagare ska ha
fyllt 18 år senast valdagen, inte kandidera på ett partis lista samt ha
genomgått grundläggande utbildning.

Någon övre åldersgräns får dock inte sättas, det ska alltid ske en individuell
bedömning av röstmottagarens lämplighet.

Detta är samma principer som valnämnden fastslog år 2018 samt 2019.

Finansier ing

Inom befintlig ram.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24

Paragrafen sk ickas t i l l
Anna -Karin Linder, administratör

Jugterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
, —
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§ 8 Dnr 2022/00010

Ändring av delegationsbestämmelser för valnämnden

Valnämndens beslut

1 Valnämnden antar ändring av valnämndens delegationsbestämmelser.
Ändringen gäller från och med den 15 mars 2022 och ersätter
delegationsbestämmelser antagna av valnämnden den 7 februari 2019, §
4.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på ändring av
valnämndens delegationsbestämmelser. Ett avsnitt om förvaltningslagen och
om GDPR, dataskyddsförordningen, har tillkommit. Motsvarande tillägg har
gjort i övriga nämnders delegationsbestämmelser. En ny punkt har
tillkommit rörande delegation till ordföranden att besluta om
behörighetsadministratörer och inskrivare i Valmyndighetens nya system för
valadministrationen, Valid. Ett stycke har lagts till om undertecknande av
handlingar. I övrigt har språkliga justeringar gjorts.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden antar ändring av
valnämndens delegationsbestämmelser. Ändringen gäller från och med den
15 mars 2022 och ersätter delegationsbestämmelser antagna av valnämnden
den 7 februari 2019, § 4.

Finansier ing

Ej aktuellt.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-08
Förslag på ändring av delegationsbestämmelser för valnämnden

Paragrafen sk ickas t i l l
Delegaterna

Jukterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

-----r
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§ 9 Dnr 2022/00011

Behörighet att kvittera ut förtidsröster

Valnämndens beslut

1 Följande personer bemyndigas att kvittera ut de förtidsröster som
PostNord levererar till valnämnden i samband med allmänna valen 2022.

Anders Winlöf, valnämndens ordförande
Linda Karelid, valsamordnare
Sara Cronholm, kommunjurist
Sebastian Helin, kommunsekreterare
Kajsa Björck, verksamhetsutvecklare
Anna -Karin Linder, administratör
Catrine Berger, inköpssamordnare
Åsa Florffi, växel/receptionschef
Peter Sjöberg, tekniker

Bakgrund

PostNord levererar förtidsröster till valnämnden 1 Falköpings kommun. För
att kunna kvittera ut förtidsröster behövs ett bemyndigande från valnämnden.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande personer som arbetar
med valadministrationen ges behörighet att kvittera ut förtidsröster.
Valnämndens ordförande Anders Winlöf, valsamordnare Linda Karelid,
kommunjurist Sara Cronholm, kommunsekreterare Sebastian Helin,
administratör Anna -Karin Linder, verksamhetsutvecklare Kajsa Björck,
inköpssamordnare Catrine Berger, växel/receptionschef Åsa Flor&i, samt
tekniker Peter Sjöberg.

Finansier ing

Ej aktuellt.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24

Paragrafen skickas t i l l
PostNord
Samtliga berörda

Jgsterarnas sOnaturer Protokollsutdraget bestyrks

.: _ _ _ _
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§10 Dnr 2022/00012

Distribution av förtidsröster till valdistrikten på
valdagen

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att ge valsamordnare Linda Karelid i uppdrag att
fastställa organisationen för distribution av förtidsröster till valdistrikten
under valdagen den 11 september 2022.

Bakgrund

Distribution av förtidsröster till valdistrikten under valdagen den 11
september 2022 sköts av valnämnden samt tjänstepersoner på
kommunledningsförvaltningen. Transporten av röster ska ske på ett säkert
sätt och sker genom att två personer åker tillsammans.

Distributionen organiseras så att valdistrikten får sina röster i turordning
efter antalet röster. De valdistrikt som erhållit många förtidsröster ska få sina
röster först.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valsamordnare Linda Karelid ges
i uppdrag att fastställa organisationen för distribution av förtidsröster till
valdistrikten under valdagen den 11 september 2022.

Finansier ing

Inom befintlig ram.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-01-24

Paragrafen skickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer
' -

Protokollsutdraget bestyrks
—
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§11 Dnr 2022/00013

Förtidsröstning på valdagen

Valnämndens beslut

1 Förtidsröstning på valdagen den 11 september 2022 anordnas i
kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Falköping, kl. 08.00-20.00.

Bakgrund

I alla kommuner ska det finnas minst en röstningslokal öppen varje dag
under förtidsröstningsperioden, inklusive valdagen. Minst en av kommunens
röstningslokaler ska ha samma öppettider på valdagen som vallokalerna, det
vill säga kl. 08.00-20.00.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förtidsröstning på valdagen den
11 september 2022 anordnas i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset,
Falköping, kl. 08.00-20.00.

Finansier ing

Inom befintlig ram.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-08

Paragrafen skickas t i l l
Anna -Karin Linder, administratör
Peter Sjöberg, tekniker
Receptionen

Juserarnas signaturert Protokollsutdraget bestyrks
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§12 Dnr 2022/00014

Valnämndens preliminära rösträkning den 14
september år 2022

Val nämndens beslut

1 Valnämndens preliminära rösträkning den 14 september 2022 börjar kl.
09.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset, Falköping.

Bakgrund

Onsdagen efter valdagen ska valnämnden genomföra den preliminära
rösträkningen, även kallad uppsamlingsräkningen eller onsdagsräkningen.
Vid behov kan räkningen fortsätta på torsdagen efter valdagen.

Valnämndens uppgifter är att;

• Granska de förtidsröster som inte skickades ut till vallokalen på grund av
att de kom för sent eller att de kom till valnämnden efter valdagen.

• Granska de förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen.
• Granska brevröster (gula kuvert), om det inte redan är gjort.
• Räkna röster och sammanställa resultat från räkningen.
• Föra protokoll under dagen.
Valnämnden sammanträder under hela granskningen och rösträkningen
vilket innebär att nämnden ska närvara hela tiden. Sammanträdet ska
hanteras på samma sätt som ett vanligt nämndsammanträde.

Valnämndens preliminära rösträkning är offentlig vilket innebär att
räkningen ska vara öppen för allmänheten.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämndens preliminära
rösträkning den 14 september 2022 börjar kl. 09.00 i kommunfullmäktiges
sessionssal, Stadshuset, Falköping.

Finansier ing

Inom befintlig ram.

Beslutsunder lag

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2022-02-08

Paragrafen sk ickas t i l l
Valnämnden,
Anna -Karin Linder, administratör, Receptionen

Peter Sjöberg, tekniker

Jus:erarnas
_

sig aturer
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§13 Dnr 2022/00016

Valnämndens delegationsbeslut år 2022

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Förteckning av delegationsbeslut

Ordförandebeslut

1 Valnämnden beslutar att utse Linda Karelid (kanslichef, tillika
valsamordnare) samt Sara Cronholm (kommunjurist) till
behörighetsadministratörer och inskrivare i valdatasystemet Valid.

Ordförandebeslut enligt

Ordförandebeslutet fattas med stöd av delegationsbestämmelser för
valnämnden, 2019-02-07, § 4. Vissa arbetsmoment behöver utföras av
valadministrationen i Valid redan i januari. Av denna anledning kan inte
valnämndens sammanträde i februari avvaktas.

Bakgrund

Inför arbetet med allmänna val 2022 har Valmyndigheten tagit fram ett nytt
valdatasystem, Valid. För att kommunen ska kunna få åtkomst till systemet
behöver behörighetsadministratörer och inskrivare utses. Det är normalt
valnämnden som ansvarar för behörighetsadministrationen och för
användarna i sin kommun. Den lägger till och tar bort användare, ser till att
användarna har rätt behörighetsroll, med mera.

Valnämnden behöver därför fatta beslut om:

• Vilka som ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Det får finnas max
fyra behörighetsadministratörer i varje kommun. Dessa kan i sin tur lägga
till och ta bort behörighetsroller för kommunens övriga användare.

• Vilka av behörighetsadministratörerna som också ska ha rollen inskrivare.
Rollen inskrivare krävs för att kunna lägga till och ta bort användare i
Valid.

Justetarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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