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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Beslutande organ Valnämnden 
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Lasse Sirviö, registrator  
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§ 25 Val av justerare 

Valnämnden beslutar 
att Håkan Nyborg (SD) justerar protokollet.  

 
 
 

§ 26 Fastställande av föredragningslista 

Valnämnden beslutar 
att föredragningslistan fastställs med följande ändringar: 

 Ärende 3, kommunikationsplan, blir ett informationsärende. 

 Övriga frågor utgår.  
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§ 27 Kommunikationsplan 
Diarienummer: VN2022/24 

Valnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Valnämndens arbete utförs i öppenhet och transparens gentemot väljare och 
allmänheten. Valmyndighetens rekommendation är att ta fram rutiner för hur 
man besvarar frågor, samt begäran om utskrift av dubblettröstkort med mera 
från allmänheten. 

Kommunikationschef Eva Lindh har tagit fram förslag på kommunikationsplan. 

Till dagens sammanträde har valnämnden fått kännedom om att Valmyndigheten 
kommer att ta fram en gemensam kommunikationsplan för valadministrationen. 
Med anledning av det antar inte valnämnden någon plan vid dagens 
sammanträde, utan inväntar Valmyndighetens gemensamma 
kommunikationsplan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – kommunikationsplan för antagande, 2022-04-13 
Förslag på kommunikationsplan, valet 2022 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 28 Förtydligande av vallokal på Ängarydsskolan 
Diarienummer: VN2021/6 

Valnämnden beslutar 
att godkänna Ängarydsskolans elevhall som vallokal för valdistrikt  

Tranås Södra. 

Sammanfattning 
Den 11 april besökte ordförande Kurre Carlson (L), Jimmy Rydé (KD) och 
valsamordnare Eva Klahr Ängarydsskolan i syfte att kunna föreslå lämplig del av 
skolan som vallokal. Ängarydsskolans aula renoveras under valperioden och kan 
därmed inte användas som vallokal.  

Vid besöket konstaterades det att elevhallen, som ligger precis innanför entrén, är 
lämplig som vallokal. Den är tillräckligt stor, man kan få en cirkulation på 
väljarna och den är tillgänglig. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – förtydligande av vallokal på Ängarydsskolan, 2022-04-13 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 29 Förtidsröstning i Tranås tätort - lokaler och tider 
Diarienummer: VN2022/12 

Valnämnden beslutar 
att Tranås stadshus ska vara röstningslokal från och med den 24 augusti 2022 

med följande öppettider: 

 måndag-fredag (ordinarie öppettider), kl. 07.30-16.30 
 lördag 27 augusti (Tranås Kalaset), kl. 10.00-16.00 
 lördag 3 och 10 september, kl. 10.00-14.00 
 söndag 28 augusti och 4 september, kl. 10.00-14.00 
 söndag 11 september (valdag), kl. 08.00-20.00.  

att Storgatan 22 (lokal mellan turistbyrån och biblioteket) ska vara 
röstningslokal från och med den 24 augusti 2022 med följande öppettider: 

 måndag-fredag, kl. 10.00-18.00 
 lördag 27 augusti (Tranås Kalaset), kl. 10.00-16.00 
 lördag 3 och 10 september, kl. 10.00-14.00 
 söndag 28 augusti och 4 september, kl. 10.00-14.00. 

Sammanfattning 
Den 24 augusti startar förtidsröstningen i Sverige. Röstberättigade som är bosatta 
i Sverige ska ha fått sina röstkort till detta datum. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – förtidsröstning i Tranås tätort, 2022-04-12 

Beslutet skickas till 
Enhetschef Ann-Marie Ljunggren 
Diariet  
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§ 30 Utbildning av röstmottagare 
Diarienummer: VN2022/21 

Valnämnden beslutar 
att fastställa följande datum för grundutbildning av röstmottagare i vallokal: 

 Måndag 22 augusti 2022, kl. 17.00-20.30 i stadshuset. 

Utbildning för röstmottagare i valdistrikt: 

✓ Sommen  

✓ Tranås Norra 

✓ Tranås Kvarn 

 Onsdag 24 augusti 2022, kl. 17.00-20.30 i stadshuset. 

Utbildning för röstmottagare i valdistrikt: 

✓ Ängaryd 

✓ Centrum 

✓ Ekmarksberg 

 Tisdag 30 augusti 2022, kl. 17.00-20.30 i stadshuset. 

Utbildning för röstmottagare i valdistrikt: 

✓ Junkaremålen 

✓ Fröafall 

✓ Tranås Södra 

✓ Tranås Västra 

 Onsdag 31 augusti 2022, kl. 17.00-20.30 i stadshuset. 

Utbildning för: 

✓ Disponibla röstmottagare 

✓ Uppsamlingstillfälle 
 

att fastställa följande datum för utbildning av ordförande och vice ordförande i 
valdistrikt (utöver grundutbildningen): 

 Tisdag 6 september 2022, kl. 17.00-19.00 i stadshuset. 
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att fastställa följande datum för utbildning av röstmottagare i röstningslokal 
(förtidsröstning): 

 Torsdag 18 augusti 2022, kl. 17.00-20.00 i stadshuset 
Utbildning för: 
✓ Ambulerande röstmottagare 
✓ Röstmottagare vid förtidsröstning i Adelöv 
✓ Röstmottagare vid förtidsröstning i Gripenberg 
✓ Röstmottagare vid förtidsröstning i Tranås tätort 

att valnämndens ledamöter och ersättare ska gå grundutbildningen. 

att lättare förtäring utgår vid utbildningstillfällen och belastar valnämnden. 

att anmälan sker via formulär på kommunens webbplats. 

Sammanfattning 
Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget. Vid utbildningen ska det utbildningsmaterial som 
tillhandahålls av den centrala valmyndigheten användas. Valnämnden får dock 
ersätta delar av materialet eller komplettera detta om det behövs med hänsyn till 
lokala förhållanden. Detta enligt 3 kap. 5 § vallagen. 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar om förtydligande av ordförandes och vice ordförandes 
utbildning som är ett tillfälle utöver grundutbildningen.  

Valnämnden beslutar också att ändra datum för grundutbildningen (disponibla 
röstmottagare och uppsamlingstillfälle) från den 1 september till den 31 augusti, 
med anledning av Adelövs marknad som är den 1 september.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - Utbildning av röstmottagare, 2022-04-14 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 31 Bilersättning för röstmottagare 
Diarienummer: VN2022/25 

Valnämnden beslutar 
att bilersättning erhålls enligt de av fullmäktige fastställda ekonomiska 

förmåner för förtroendevalda 2019-2022 (antagna av kommunfullmäktige 
2019-05-27 § 125). 

Sammanfattning 
Röstmottagare som har sin bostad på längre avstånd än 5 km från stadshuset 
eller val- eller röstningslokal äger rätt till resekostnadsersättning vid utbildning 
eller förrättning (röstmottagning) inom kommunen. Restidsersättning utgår inte. 

Röstmottagaren redovisar själv antalet resor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – bilersättning för röstmottagare, 2022-04-13 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 32 Bokning av bil 
Diarienummer: VN2022/26 

Valnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Vid tidigare val har valnämnden hyrt en bil för den ambulerande 
röstmottagningen och röstmottagningen på de särskilda boenden för äldre. Detta 
är inte längre nödvändigt då kommunen har egna poolbilar.  

Enhetschef Ann-Marie Ljunggren har bokat en poolbil under valperioden 2022, 
vilket inte utgör någon extra kostnad för valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – bokning av bil, 2022-04-14 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 33 Valsedlarnas ordning och avskärmning 
Diarienummer: VN2022/28 

Valnämnden beslutar 
att valsedlarna placeras i bokstavsordning uppifrån och ned för respektive val i 

valsedelställen, enligt följande: 

Riksdag Kommun Region 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 

Centerpartiet Centerpartiet Centerpartiet 

- - Regionalt parti för 
regionfullmäktige 

Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ Feministiskt Initiativ 

Kristdemokraterna Kristdemokraterna Kristdemokraterna 

Liberalerna Liberalerna Liberalerna 

Miljöpartiet Miljöpartiet Miljöpartiet 

Moderaterna Moderaterna Moderaterna 

Sverigedemokratern
a 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna 

- Lokalt parti för 
kommunfullmäktige 

- 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet Vänsterpartiet 

Blank valsedel för val 
till riksdag 

Blank valsedel för val till 
kommunfullmäktige 

Blank valsedel för val 
till regionfullmäktige 

  

att den typ av avskärmning som användes vid EU-valet 2019 ska användas vid 
valet 2022 (kartongskivor med bra ljusinsläpp).  
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Sammanfattning 
Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det endast 
valnämnden som lägger ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnats 
för utläggning av valsedlar, oavsett vilken typ av valsedel det är. Partiernas ansvar 
för distributionen av valsedlar till röstmottagningsställen har inte förändrats. Det 
har också förtydligats att väljaren ska ta sina valsedlar i enskildhet och att 
valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt. 

Valsedlar som valnämnden ansvarar för 
Vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka 
valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen för de partier som vid något av de 
två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och 
som begärt att valsedlarna ska läggas ut. Det gäller vid valen 2022 för: 

 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
 Centerpartiet 
 Feministiskt Initiativ 
 Kristdemokraterna 
 Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
 Miljöpartiet 
 Moderaterna 
 Sverigedemokraterna 
 Vänsterpartiet 

Ordningen i valsedelstället 
Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt 
för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna.  

Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden fattar beslut om i vilken 
ordning valsedlarna ska presenteras. 

Avskärmning av valsedelställ 
Vid Europaparlamentsvalet 2019 fanns för första gången krav på att väljarna ska 
kunna ta sina valsedlar på en avskärmad plats, fri från insyn av andra väljare. 
Syftet är att stärka skyddet för valhemligheten och minska risken för att väljarna 
utsätts för otillbörlig påverkan. 

Till valet 2019 köpte valadministrationen i Tranås kommun in L-formade 
kartonger. Två sådana kartonger placerades runt valsedelställen och utgjorde 
avskärmning. De skyddade mot insyn och hade tillräckligt ljusinsläpp.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – valsedlarnas ordning, 2022-04-14 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 34 Förtäring och administration på valdagen 
Diarienummer: VN2022/27 

Valnämnden beslutar 
att bjuda röstmottagarna på förtäring på valdagen. 

att detta gäller röstmottagarna i vallokal på valdagen men också de 
röstmottagare som arbetar i röstningslokal på valdagen i Adelöv, 
Gripenberg och i Tranås stadshus.  

att serviceenheten ombesörjer beställning av förtäringen. 

att utkörning av förtäring sker av serviceenheten på eftermiddagen/kvällen. 

att kostnaden belastar valnämnden.  

Sammanfattning 
Valnämnden bjuder på förtäring till röstmottagarna inför rösträkningen kl. 20.00 
på valdagen, men också de röstmottagare som har jobbat i röstningslokal på 
valdagen. Utkörning av förtäringen kommer att ske under 
eftermiddagen/kvällen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – förtäring och administration på valdagen, 2022-04-14 

Beslutet skickas till 
Enhetschef Ann-Marie Ljunggren 
Diariet  
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§ 35 Rekrytering av röstmottagare 
Diarienummer: VN2022/18 

Valnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Rekryteringen av röstmottagare har pågått sedan den 16 februari 2022 och hittills 
har det inkommit 125 anmälningar. Enligt beräkningar behöver vi ytterligare ca 
10 anmälningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – rekrytering av röstmottagare, 2022-04-13 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 36 Valmyndighetens valkalender 
Diarienummer: VN2021/16 

Valnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
I valkalendern på Valmyndighetens webbplats ser du tidpunkter för olika 
händelser inför, under och efter valet.  

Utöver denna information finns det en tydlig valkalender på Valcentralen där det 
går att filtrera endast på kommunens uppgifter. 

Uppgifter att göra under april/maj 
 Lägg in uppgifter om val- och röstningslokaler i Valid. 
 Valmyndigheten betalar ut statsbidrag (senast den 29 april) för 

kommunens medverkan vid 2022 års val. Datum fastställs efter att 
regeringen beslutat om förordning för statsbidrag. 

 Valmyndigheten skickar beställt valmaterial till valnämnden. Valnämnden 
packar upp och kontrollerar valmaterialet. Leveransen av valmaterial 
kommer endast att ske vid ett tillfälle. 

 31 maj – Sista dag för valnämnden att registrera och klarmarkera 
röstkortsuppgifter och röstlängdsuppgifter i Valid. 

Slutförda uppgifter  
 Statsbidraget har inkommit (540 000 kr). 
 Beställt valmaterial, 2022-03-08 (sista dag 2022-03-16). 
 Inventering av kommunens valmaterial, 2022-02-24. 
 Tilldelat behörigheter i Valid (behörighetsadministratör, inskrivare). 
 Valkretsindelning och placeringsdistrikt är klarmarkerade i Valid. 
 Kontrollerat att namn och kod stämmer för valdistrikten i Valid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – valkalendern, 2022-04-13  
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§ 37 Säkerhet och legitimitet 
Diarienummer: VN2021/5 

Valnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Valsamordnare Eva Klahr har redovisat för ordförande Kurre Carlson (L) och 
enhetschef Ann-Marie Ljunggren verksamhetsskyddsanalysen, dock ofullständig. 
Arbete fortgår med den del av analysen som berör verksamhetsskyddsplanen, 
med stöd av säkerhetssamordnare Jenny Qvitslund. 

Dokumentet bedöms innehålla hemlig information och klassas med sekretess, 
enligt 18 kap. 13 § offentlighets- och sekretesslagen. Bedömningen baseras på att 
de i analysen identifierade skyddsvärden, hot, sårbarheter, 
verksamhetsskyddsåtgärder samt den lokala verksamhetsskyddsplanen är lokalt 
utpekande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande - verksamhetsskyddsanalys, 2022-04-13 

Beslutet skickas till 
Diariet  
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§ 38 Anmälningsärenden 

Valnämnden beslutar 
att godkänna redovisningen av nedanstående anmälningsärende. 

Sammanfattning 
Beslut i kommunfullmäktige, 2022-03-28 § 53, om val av ny vice ordförande i 
valnämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokoll kommunfullmäktige 2022-03-28 § 53 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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