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Sammanträdesprotokoll

2022-06-01 

Valnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult 
2022-06-14 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Sammanträdesdatum 
2022-06-01 

Tillkännagivandet 
avpubliceras 2022-07-08 

Underskrift________________ 

Organ 
Valnämnden 

Tillkännagivandet publiceras 
2022-06-15 

Anslagstid 

2022-06-16– 2022-07-0707-07

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkansliet, plan 3, kommunhuset 
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Sammanträdesprotokoll

2022-06-01 

Valnämnden 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Kenneth Emilsson (M) 
Birgitta Bengtsson (S) 
Karin Dellenmark (S) 
Anita Håkansson (C) 
Bengt Håkansson (C) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Lars Ingvert (S) 
Rumiana Miteva de Reyes (M) 
Annelie Olin (C) 
Mina Zilkic (S) 

Tjänstemän 
Christoffer Mowide, valansvarig 
Elisabeth Olofsson, valansvarig 
Rebecka Hansson, valhandläggare 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01   

 
Valnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Ärenden 
 

 Upprop 
 

 
§ 26 Val av justerare 

 

5 
§ 27 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 28 Ekonomisk ersättning till röstmottagare som är 

reserver 

2022/3 

7 

§ 29 Revidering av bestämmelser och rutiner för 
valsedlar 

2022/9 

8 - 10 

§ 30 Revidering av Lokaler och öppettider för 
förtidsröstningen 2022 

2022/6 

11 - 13 

§ 31 Information om valsäkerhetsplan 
2022/16 

14 
§ 32 Förordnande av röstmottagare 

2022/17 

15 - 16 
§ 33 Meddelande till valnämnden 

2022/5 

17 
§ 34 Lägesrapport för valplaneringen 

 

18 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 26 Val av justerare 
 

Valnämndens beslut 
 Utse Birgitta Bengtsson (S) att justera protokollet jämte ordföranden. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 27 Fastställande av dagordning 
 

Valnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Ekonomisk ersättning till röstmottagare som 
är reserver 
Ärendenummer VN 2022/3 
 

Valnämndens beslut 
 Röstmottagare som är reserver får 500 kronor för valdagen om man inte blir 

inkallad att tjänstgöra då utgår samman ersättning som för vanliga 
röstmottagare oavsett när på dagen man blir inkallad. 

 

Beslutsnivå 
Valnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden fattade 2022-02-16 beslut om ekonomisk ersättning för de 
röstmottagare som tjänstgör i vallokal på valdagen. Motsvarande beslut behöver 
också fattas för de röstmottagare som är reserver. 
 

Valnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 
förslag till beslut och finner att valnämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Revidering av bestämmelser och rutiner för 
valsedlar 
Ärendenummer VN 2022/9 
 

Valnämndens beslut 
1. Endast de valsedelsställ som valnämnden tillhandahåller får användas i och i 

anslutning till val- och röstningslokaler. 
2. Valsedlarna ska placeras i valsedelsställen i bokstavsordning utifrån 

partinamnet på valsedeln. Bokstavsordningen gäller samtliga partier. 
Valsedlarna ska ställas i ordningen riksdagsval, kommunalval och regionval. 

3. Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen rad. Partivalsedlar 
(valsedlar med endast partinamn) och namnvalsedlar placeras i separata 
valsedelsställ. 

4. Det parti vars valsedlar kommer först i bokstavsordningen sätts i 
valsedelsställets vänstra fack. Därefter fylls den mittersta raden innan den 
högra påbörjas. Flera valsedelsställ som står intill varandra räknas som ett 
ställ. 

5. Blanka valsedlar placeras på bordet intill valsedelsstället för partivalsedlarna 
om de inte får plats i valsedelstället för partivalsedlar. 

6. Om nya partier lämnar valsedlar under pågående röstning ska valsedlarna om 
möjligt flyttas om så att de nya partiernas valsedlar inordnas i 
bokstavsordningen. 

7. Om fler partier lämnar in valsedlar än vad det finns tillgängliga fack i 
valsedelsställen ska valsedlar för de partier som sist lämnar in sina valsedlar 
placeras på bord så nära valsedelsställen som möjligt, i bokstavsordning. 
Punkt 9–12 nedan gäller även dessa valsedlar. 

8. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelsställen och att den 
placering som bestämts upprätthålls. 

9. Platsen där valsedlar läggs ut i lokalen ska skärmas av och utformas så att 
väljaren utan att någon annan har insyn kan välja valsedlar enskilt. Väljaren 
får dock bestämma att en röstmottagare eller någon annan som väljaren utser 
får hjälpa väljaren att välja valsedlar, på samma sätt som det är möjligt för 
väljaren att få hjälp att göra i ordning röst bakom en valskärm. 

10. Den avskärmade platsen ska vara avgränsad, gärna med tydliga markeringar, 
så att det framgår var den börjar och slutar. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

11. Röstmottagarna ska utöva ständig tillsyn och vid behov åtgärda ordningen i 
valsedelsställen. 

12. Utdelning av valkuvert ska i val- och röstningslokaler göras så att väljare får 
valkuverten efter att de har tagit sina valsedlar. 

13. Ordföranden i respektive valdistrikt ska utforma möbleringen av vallokalerna 
efter samråd med valkansliet. Samrådet ska ske i god tid före valdagen. 

14. Personlig utdelning av valsedlar till väljare får i anslutning till vallokalen 
endast ske utomhus, utanför lokalerna, men inte i anslutning till vallokalens 
entre. 

15. Valkansliet ska erbjuda partierna möjligheten att i förväg lämna in 
namnvalsedlar för distribution till samtliga röstningslokaler. Valkansliet ska 
garantera att namnvalsedlar som lämnas in före klockan 15.30 (måndag–
fredag) före eller under förtidsröstningsperioden kommer att fördelas till 
samtliga röstningslokaler inför respektive lokals nästföljande dags 
öppethållande. Namnvalsedlar som lämnas till valkansliet på ovan beskrivna 
sätt ska kvitteras av valkansliets personal vid inlämnande. 

16. Valkansliet garanterar genom åtagandet i punkt 16 att valsedlarna hanteras 
ansvarsfullt. Det går dock inte att garantera att de inte tar slut. Valnämnden 
eller röstmottagarna är inte skyldiga att på eget initiativ meddela partierna 
om inlämnade namnvalsedlar tar slut. 

 

Beslutsnivå 
Valnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska fatta beslut om hur valsedlarna ska placeras i och i anslutning 
till val- och röstningslokaler i kommunen. 
Enligt en bestämmelse i 8 kap 2 § i vallagen ska det vidare anslutning till ett 
röstmottagningsställe ordnas en lämplig avskärmad plats där valsedlar kan 
läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till 
röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. Nyheten är att 
platsen ska vara avskärmad. Valnämnden bör utifrån bestämmelsen utfärda 
riktlinjer om hur denna avskärmning ska gå till. 
Till bestämmelser om valsedlar hör även regler om distribution och utdelning av 
valsedlar. 

9



 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Valnämnden beslutade om bestämmelser och rutiner för valsedlar 2022-04-20, § 
19, men beslutet behöver revideras eftersom valkansliet beställt nya 
valsedelställ. 
 

Beslutsunderlag 
• Valkansliets tjänsteskrivelse daterad 2022-04-11 
 

Valnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Anita Håkansson (C) yrkar att punkt 4 stryks samt att punkt 3 och punkt 6 slås 
ihop. 
Bengt Håkansson (C) yrkar att punkt 12 ändras till att ”Röstmottagarna ska 
utöva ständig tillsyn…”. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med Anita Håkanssons 
(C) och Bengt Håkanssons (C) yrkande och finner att valnämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 30 Revidering av Lokaler och öppettider för 
förtidsröstningen 2022 
Ärendenummer VN 2022/6 
 

Valnämndens beslut 
Följande röstningslokaler och öppettider ska gälla i det allmänna valet 2022 till 
riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

Datum Plats Tid 

2022-08-24 Kommunhuset 11–14  

2022-08-25 Kommunhuset 
Pjätteryds bibliotek 

11–14 
15–18 

2022-08-26 Kommunhuset 11–14 

2022-08-27 Kommunhuset 11–14 

2022-08-28 Kommunhuset 11–14 

2022-08-29 Kommunhuset 
Biblioteket 
Häradsbäcks bibliotek 

9–15 
15–19 
16–18 

2022-08-30 Kommunhuset 
Biblioteket 

9–15 
15–19 

2022-08-31 Kommunhuset 
Biblioteket 
Virestads bibliotek 

9–15 
15–19 
14–16 

2022-09-01 Kommunhuset 
Biblioteket 
Eneryda bibliotek 

9–15 
11–14 
16–18 

2022-09-02 Kommunhuset 
Biblioteket 

9–15 
11–14 

2022-09-03 Biblioteket 10–14 

2022-09-04 Kommunhuset 12–15 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

2022-09-05 Kommunhuset 
Biblioteket 

9–16 
12–19 

2022-09-06 Kommunhuset 
Biblioteket 
Hallaryds bibliotek 
Diö bibliotek 

9–16 
12–19 
16–18 
16–18 

2022-09-07 Kommunhuset 
Biblioteket 

9–16 
12–19 

2022-09-08 Kommunhuset 
Biblioteket 
Pjätteryds bibliotek 
Liatorps bibliotek 

9–16 
12–19 
15–18 
16–18 

2022-09-09 Kommunhuset 
Biblioteket 

9–16 
11–18 

2022-09-10 Biblioteket 10–14 

2022-09-11 Kommunhuset 8–20 

 

Beslutsnivå 
Valnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ansvarar för all röstning inom kommunen. Förutom att det ska 
finnas en vallokal i varje valdistrikt, ska det finnas röstningslokaler för 
förtidsröstning så att det överlag finns goda möjligheter för kommunens 
invånare att rösta. 
Förtidsröstningen startar 18 dagar före valdagen, det vill säga 24 augusti. Enligt 
bestämmelser i vallagen måste det finnas minst en röstningslokal öppen i 
kommunen alla dagar under förtidsröstningsperioden. 
Valnämnden fattade beslut om lokaler och öppettider för förtidsröstningen den 
20 april 2022, § 18, men beslutet behöver revideras eftersom en öppettid på 
huvudbiblioteket blivit fel. Den 29 augusti angavs att biblioteket skulle ha öppet 
mellan 12-19 medan det är öppet 15-19 alla andra dagar den veckan. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Valkansliets tjänsteskrivelse daterad 2022-03-31 

• Statistik för förtidsröstning från valen 2014 och 2018 
 

Valnämndens behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Information om valsäkerhetsplan 
Ärendenummer VN 2022/16 
 

Information 
Valkansliet informerar om valsäkerhetsanalysen som genomförts och de risker 
som identifierats.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 32 Förordnande av röstmottagare 
Ärendenummer VN 2022/17 
 

Valnämndens beslut 
 Valnämnden utser valförrättare till valdistrikten i enlighet med valkansliets 

förslag till röstmottagare daterad 2022-05-25 med undantag för Greta 
Ivarsson och Peter Sandberg. 

 

Beslutsnivå 
Valnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt vallagen 3 kap 5 § ska valnämnden utse röstmottagare i valdistrikten. 
Ordförandena i varje valdistrikt har fått i uppdrag att lämna förslag på 
valförrättare till respektive distrikt. Hittills har åtta distrikt lämnat in fullständiga 
förslag. Namnen har sammanställts i lista. 
Valnämnden beslutade den 20 april 2022, § 15, att den som finns med som 
kandidat på någon lista inte får tjänstgöra som röstmottagare i valet. 
Efter avstämning av partiernas inlämnade listor mot de listor över röstmottagare 
som valkansliet har så upptäcktes två personer som finns med som kandidater på 
listorna och därmed inte kan förordnas som röstmottagare enligt valnämndens 
beslut i april. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse om förordnande av röstmottagare daterad 2022-05-25 

• Valkansliets förslag till röstmottagare daterad 2022-05-25 
 

Valnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Anita Håkansson (C) yrkar att Greta Ivarsson och Peter Sandberg inte förordnas 
som röstmottagare men i övrigt enligt valkansliets förslag till beslut. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med Anita Håkansson 
(C) yrkande och finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 33 Meddelande till valnämnden 
Ärendenummer VN 2022/5 
 

Information 
Valansvarig informerar om att valmyndighetens kommunikationsplan finns 
tillgänglig. Kommunikationsplanen har också varit utsänd med handlingarna.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-01 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Valnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 34 Lägesrapport för valplaneringen 
 

Information 
Valkansliet informerar om det gällande läget för valplaneringen. 
_____ 
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