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Valnämnden  Sida 1(15) 

 
Datum: måndagen den 10 januari 2022 kl 14:00-16:40 Paragrafer §§ 1-11 

Plats: Sessionssalen, Hova  

Underskrifter:  
  

Margitha Dagobert 
Ordförande 

Britt-Marie Nilsson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Bertil Svensson 
 
 
Beslutande Margitha Dagobert (S), Ordförande 

Kerstin Isaksson (M), 1:e vice ordförande 
Bertil Svensson (C) 
Monica Joby (M) 
Matti Niirranen (S) tjänstgör för Elisabeth Elg 
(S) 

 

Ersättare   

Övriga Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-01-10 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 

Valnämnden 2022-01-10 

 

Sid 2(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 49166 
Val av justerare .................................................................................... 3 

§ 2 Dnr 49167 
Godkännande av dagordning ................................................................. 4 

§ 3 Dnr 49168 
Anmälan om eventuellt jäv .................................................................... 5 

§ 4 Dnr 2021-00382111 
Ekonomisk ersättning till röstmottagare .................................................. 6 

§ 5 Dnr 2021-00515110 
Röstmottagare vid valet 2022 ................................................................ 8 

§ 6 Dnr 2021-00514119 
Behörighetsadministration i systemet Valid ............................................. 9 

§ 7 Dnr 2021-00516 
Vallokaler och förtidsröstningslokaler vid valet 2022 .............................. 10 

§ 8 Dnr 2021-00452119 
Distribution av partivalsedlar inför valet 2022 ........................................ 11 

§ 9 Dnr 2021-00363003 
Delgivning - Reglemente för valnämnden .............................................. 12 

§ 10 Dnr 2021-00431005 
Delgivning - Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen General Data 
Protection Regulation (GDPR) .............................................................. 13 

§ 11 Dnr 2020-00372102 
Övriga frågor ...................................................................................... 15 



 

 

 Protokoll 

Valnämnden 2022-01-10 

 

Sid 3(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Dnr 49166 

Val av justerare 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att Bertil Svensson (C) justerar protokollet.  
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§ 2 Dnr 49167 

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen.  
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§ 3 Dnr 49168 

Anmälan om eventuellt jäv 

Valnämndens beslut 
Det förekommer ingen anmälan om jäv. 
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§ 4 Dnr 2021-00382111 

Ekonomisk ersättning till röstmottagare 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att ersättning utgår med 250 kr/timme för röstmottagare 
samt att reseersättning utgår enligt kommunens arvodesreglemente. 

Bakgrund 
Vid valet år 2018 beslutade valnämnden 2019-03-08 § 10 att ersättning utgår med 
200 kr/timme för röstmottagare samt att reseersättning utgår enligt kommunens 
arvodesreglemente. 

Valnämnden har § 13/2021 beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta reda på 
vilken ersättning röstmottagarna i närliggande kommuner får. 

Vid kontroll av närliggande kommuner ser deras arvoden för röstmottagare ut 
enligt nedan: 

Mariestad 
Ordförande  3 500 kr 
Vice ordförande 3 500 kr 
Röstmottagare 2 700 kr 
Rösträknare 700 kr, efter tre timmar tillkommer 200 kr/tim. 
Utbildning 400 kr avser ordförande och vice ordförande i valdistrikten  
Traktering för röstmottagarna på valdagen ska uppgå till 75 kr. 
Timarvodet vid förtidsröstningen ska uppgå till 200 kr/tim. 
 

Töreboda  
200 kr för varje påbörjad timme. 
Resekostnadsersättning: Ersätts enligt kommunala bilersättningsavtalet 
Barntillsynskostnader: Belopp enligt kommunens timersättning till dagbarnvårdare 
Ersättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk: 
Belopp enligt kommunens timersättning till vårdbiträden/undersköterskor. 
Personer med funktionsnedsättning särskilda kostnader: Verifierat belopp. 
 

Karlsborg  
Heldagsersättning 2 600 kr/dag för vallokal som är öppen hela dagen. 
Heldagsersättning 1 700 kr/dag för vallokal som stängd del av dagen. 
Om någon tas in till förtidsröstningen så blir den timanställd enligt avtal. 

Tibro 
3 000 kr för valdagen och 250 kr/timme under förtidsröstningen. 
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Barnkonsekvensanalys 
Beslutet berör inte barn och unga. 
 
Jämställdhetsanalys 
Beslutet är lika för alla oavsett ålder och kön. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-10-19, ekonomisk ersättning till röstmottagare, skriven av 
Britt-Marie Nilsson 

Beslutet ska skickas till 
Lönekontoret 
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§ 5 Dnr 2021-00515110 

Röstmottagare vid valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att en förfrågan ska skickas ut gällande uppdrag som 
röstmottagare. 

Bakgrund 
Valnämnden har att besluta om vilka som ska utses som röstmottagare vid valet 
2022. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 6 Dnr 2021-00514119 

Behörighetsadministration i systemet Valid 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att utse Jeanette Nilsson, nämndsekreterare, Britt-Marie 
Nilsson, kommunsekreterare, Margitha Dagobert, ordförande valnämnden, och 
Kerstin Isaksson, vice ordförande i valnämnden, som behörighetsadministratör och 
inskrivare i Valid. 

 

    

Bakgrund 
Det är Länsstyrelsen som måste ge åtkomst och behörighet till Valid för de som ska 
vara behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. Därefter kan 
dessa hantera övriga behörighetsroller inom kommunen.  

 

Valnämnden har att 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. 

Beslutsunderlag 
Informationsbrev 2021-12-20 från Länsstyrelsen 

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2021-00516 

Vallokaler och förtidsröstningslokaler vid valet 2022 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar om följande vallokaler vid valdagen den 11 september: 

Valdistrikt Hova 
Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Hova 

 

Valdistrikt Amnehärads Södra 
Folkets Hus Otterbäcken 

 

Valdistrikt Amnehärads Norra, valnämnden återkommer med förslag. 

 

2. Valnämnden beslutar att sessionssalen i Hova används som 
förtidsröstningslokal.  

Valnämnden återkommer med lokal för förtidsröstningslokal i Gullspång. 

 

Bakgrund 
Valnämnden har att besluta om vallokaler och förtidsröstningslokaler vid valet 
2022. 

Alternativa lokaler som vallokal och förtidsröstningslokal för valdistrikt 
Amnehärads Norra diskuteras.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 8 Dnr 2021-00452119 

Distribution av partivalsedlar inför valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar valsedlar kan lämnas till Torggatan 19 i Hova senast den 15 
augusti 2022. Valnämnden ombesörjer distribution till vallokalerna och 
förtidsröstningslokalerna. Valnämnden tar inte ansvar för om valsedlarna tar slut. 

 

Bakgrund 
Medborgerlig Samling hemställer i skrivelse 2021-11-11 om att kommunens 
valnämnd distribuerar deras partivalsedlar till förtidsröstningslokaler och 
vallokaler inför riksdagsvalet på samma sätt som för övriga partier som sitter i 
riksdagen, landstinget och kommunen.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse, 2021-11-11, från Medborgerlig Samling 

Beslutet ska skickas till 
Medborgerlig Samling 
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§ 9 Dnr 2021-00363003 

Delgivning - Reglemente för valnämnden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden förklarar sig informerade om det av kommunfullmäktige antagna 
reglementet för valnämnden.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har 2021-12-06 § 154 beslutat om att anta reglemente för 
valnämnden.  

Beslutsunderlag 
Reglemente för valnämnden antaget av kommunfullmäktige § 154/2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 10 Dnr 2021-00431005 

Delgivning - Dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen 
General Data Protection Regulation (GDPR) 

Valnämndens beslut 
Valnämnden förklarar sig informerade om att Matts Larsson har utsetts som 
dataskyddsombud för valnämnden.  

Bakgrund 
Enligt Dataskyddsförordningen skall personuppgiftsansvarig besluta om ett 
dataskyddsombud samt informera Integritetsmyndigheten (IMY) om vem som är 
datasskyddsombud. 

Enligt artikel 37, EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679, ska varje 
myndighet utse ett dataskyddsombud. Inom kommunal verksamhet ligger 
personuppgiftsansvaret hos den nämnd som behandlar personuppgifter vilket 
innebär att nämnden ska utse dataskyddsombud för den egna verksamheten.  

Dataskyddsombudets uppdrag består av rådgivning, utbildning och granskning av 
nämndens personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet rapporterar direkt till 
högsta förvaltningsnivå och är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndighetens 
kontaktperson.  

Personen som utses kan vara anställd inom kommunen eller utföra uppgifterna på 
grundval av ett tjänsteavtal. Personen kan vara ombud för flera nämnder. 
Dataskyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt ha förmåga att 
fullgöra de uppgifter som följer av förordningen.  

Kommunstyrelsen utsåg 2019-02-06 § 35 ett dataskyddsombud. 

Dennes uppdrag som nämndens dataskyddsombud avslutades under sommaren 
2021 då personen gick vidare till ny tjänst och kommunstyrelsen ska därför 
tilldelas ett nytt dataskyddsombud.  

- Uppdraget som dataskyddsombud omfattar fortsättningsvis 50 procent av en 
heltidstjänst inom MTG. 

- Gullspångs kommun är huvudman för uppdraget som dataskyddsombud. 

Barnkonsekvensanalys  
Inte relevant i detta ärende. 

Jämställdhetsanalys 
Inte relevant i detta ärende. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 374/2021 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 11 Dnr 2020-00372102 

Övriga frågor 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att Kerstin Isaksson, valnämndens vice ordförande, Britt-
Marie Nilsson, kommunsekreterare, Jeanette Nilsson, nämndsekreterare och 
säkerhetssamordnarna deltar på konferensen Tryggt valår den 18 januari.   

 

Valnämnden beslutar att Margitha Dagobert, valnämndens ordförande, Kerstin 
Isaksson valnämndens vice ordförande, Monica Joby, ledamot valnämnden, Britt-
Marie Nilsson, kommunsekreterare, och Jeanette Nilsson, nämndsekreterare, 
deltar på informationsträffen 21 januari. 

 

Valnämnden beslutar att Britt-Marie Nilsson, kommunsekreterare, och eventuellt 
Margitha Dagobert, valnämndens ordförande, deltar på Konferensen Val 2022 - 
utmaningar och möjligheter den 24 februari.  

Bakgrund 
Valnämnden informeras om kommande konferenser och informationsträffar. 

- Konferens Tryggt valår den 18 januari inbjudan från Sveriges Kommuner och 
Regioner. 

- Digital informationsträff den 21 januari inbjudan från Länsstyrelsen Västra 
Götaland.  

- Konferens Val 2022 - utmaningar och möjligheter den 24 februari inbjudan från 
Sveriges Kommuner och Regioner 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 


