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Sekreterare .................................................  
 Erik Wikström  
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 Katarina Bengtsson  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-06-15   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-06-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-07-07 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:00 
  
Beslutande ledamöter Katarina Bengtsson (C) (vice ordförande), Kennerth Svensson (V), Kerstin 

Alexén (SD)  ersätter Martin Isaksson (SD), Fredrik Engberg (L)  ersätter Per-
Anders Andersson (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Susanne Ohlsson (valsamordnare) 

Erik Wikström (sekreterare ) 
Gabriel Sundius (jurist) 

  
Utses att justera Kennerth Svensson 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-06-15    
  
Protokollet omfattar §§27-34 
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ÄRENDELISTA 
§27 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§28 Meddelande och information - juni 

§29 Anmälan av delegeringsbeslut - juni 

§30 Ordning av valsedlar i valsedelställ 

§31 Lokal instruktion för förtidsröstning vid de allmänna valen 2022 

§32 Lokal instruktion för vallokaler vid de allmänna valen 2022 

§33 Information till deltagande partier vid de allmänna valen 2022 

§34 Övrigt 
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§27 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 KS0098) 

Beslut 
Valnämnden fastställer ärendelistan och utser Kennerth Svensson (V) att tillsammans med 
ordförande Katarina Bengtsson (C) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§28 

Meddelande och information - juni  
(2022 KS0092) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande 

   
Information 

 Vad händer på valkansliet just nu? 
 Diskussion valnämndens medverkan under förtidsröstningsperioden 
 Diskussion valnämndens preliminära rösträkning 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - juni 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Anmälan av delegeringsbeslut - juni  
(2022 KS0091) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret anmäler de delegeringsbeslut som är tagna sen senaste 
sammanträdet med valnämnden.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse anmälan delegeringsbeslut valnämnden juni 
 Redovisning anmälan delegeringsbeslut valnämnd - 

Förslag till beslut 
Valnämnden har tagit del av anmälda delegeringsbeslut.  
 

Paragrafen är justerad 
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§30 

Ordning av valsedlar i valsedelställ  
(2022 KS0243) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning utifrån det partinamn som 
partiet har anmält deltagande för och i följande ordning: 

 Partivalsedlar läggs i det valsedelställ som står längst till vänster på bordet. Blanka 
valsedlarna läggs i den nedersta raden. Partivalsedlar för val till riksdagen placeras till 
vänster i valsedelstället, partivalsedlar för val till kommunfullmäktige i mitten och 
partivalsedlar för val till regionfullmäktige läggs till höger i valsedelstället.  

 Namnvalsedlar läggs sedan i nästa valsedelställ i bokstavsordning och i samma 
valordning som partivalsedlarna (riksdag, kommunfullmäktige, regionfullmäktige). 
Man börjar med bokstaven A högst upp i valsedelstället och fortsätter neråt. När 
valsedelstället är fullt fortsätter man i nästa valsedelställ, fortfarande i 
bokstavsordning. Det ska vara samma parti i varje vågrätt rad. Det innebär att ställer 
ett parti inte upp i t.ex. regionfullmäktige ska partiets lodrätta rad vara tom för 
regionfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver ta beslut om hur valsedlarna ska placeras i valsedelställen.  
  
Valmyndigheten har tagit fram ett ställningstagande kring valsedlarnas ordning i 
valsedelställen. I ställningstagandet går det att läsa följande rekommendation:  
Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige gäller följande. Partivalsedlar, dvs. 
valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de partier som har rätt att få valsedlar 
upptryckta och utlagda av valnämnden om de begär det, ska ställas i ett eget valsedelställ. 
Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige 
(vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning efter den 
partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl synliga 
nedanför de övriga valsedlarna i valsedelstället. I de följande valsedelställen ska 
namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma ordning som ovan, riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) samt i bokstavsordning efter 
partibeteckning i varje lodrät rad. Valsedlar för varje typ av val ska alltid ställas i en egen 
rad. 
  
Valkansliet har utifrån rekommendationen tagit fram ett förslag på hur valsedlarna ska 
placeras valsedelställen i Hylte kommun. Valkansliet har även tagit fram en bild som 
förtydligar hur valsedlarna ska stå.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Placering av valsedlar i valsedelställ 
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 Bild Placering av valsedlar i valsedelställ 
Paragrafen är justerad 
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§31 

Lokal instruktion för förtidsröstning vid de allmänna valen 2022  
(2022 KS0244) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att anta lokal instruktion för förtidsröstningslokaler i Hylte kommun vid 
de allmänna valen 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på lokal instruktion till 
förtidsröstningslokalerna som ska finnas tillgänglig i varje lokal under hela 
förtidsröstningsperioden 24 augusti-11 september 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse lokal instruktion för förtidsröstning 
 Lokal instruktion för förtidsröstningslokaler i Hylte kommun vid de allmänna valen 

2022 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 

8 (11)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-15  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§32 

Lokal instruktion för vallokaler vid de allmänna valen 2022  
(2022 KS0245) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att anta lokal instruktion för vallokaler i Hylte kommun vid de allmänna 
valen 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på lokal instruktion till vallokalerna som 
ska finnas tillgänglig i varje lokal under valdagen 11 september 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse lokal instruktion för vallokaler vid de allmänna valen  2022 
 Lokal instruktion för vallokal i Hylte kommun - valet till riksdag, kommun- och 

regionfullmäktige 2022 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§33 

Information till deltagande partier vid de allmänna valen 2022  
(2022 KS0242) 

Beslut 
Valnämnden ställer sig bakom informationen till de deltagande partierna vid de allmänna 
valen 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på information till deltagande partier. I 
informationen finns upplysningar om bl.a. valsedlar, propaganda och vad partierna ska göra 
vid eventuella hot.  
  
Informationen är sammanställningar av tidigare beslut i valnämnden och ställningstaganden 
från valmyndigheten.  
  
Kommunledningskontoret planerar att skicka ut informationen till gruppledarna i 
kommunfullmäktige samt de partier som har hört av sig i olika valfrågor till kommunen. 
Informationen kommer också publiceras på kommunens webbplats.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Information till deltagande partier vid de allmänna valen 2022 
 Information till deltagande partier vid de allmänna valen 2022 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§34 

Övrigt  
(2022 KS0099) 

  
Inga övriga punkter anmäls på mötet.  
 

Paragrafen är justerad 
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