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uppsättande 

2022-02-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-03-16 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset och digitalt kl. 08:15-08:30 
  
Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande) (distansdeltagande), Katarina 

Bengtsson (C) (vice ordförande) (distansdeltagande), Martin Isaksson (SD) 
(distansdeltagande), Julia Jansson (KV) (distansdeltagande), Fredrik Engberg (L) 
(distansdeltagande) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Kerstin Alexén (SD) (distansdeltagande) 
  
Övriga närvarande Erik Wikström (sekreterare) 
  
Utses att justera Fredrik Engberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-02-22    
  
Protokollet omfattar §§1-10 
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ÄRENDELISTA 
§1 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§2 Meddelande och information - februari 

§3 Anmälan av delegeringsbeslut - februari 

§4 Sammanträdestider valnämnden 2022 

§5 Vallokaler vid de allmänna valen 2022 

§6 Antal röstmottagare per valdistrikt 

§7 Arvode till röstmottagare 

§8 Ambulerande röstmottagare 

§9 Revidering av valnämndens delegeringsordning 

§10 Övrigt 
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§1 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 KS0098) 

Beslut 
Valnämnden fastställer ärendelistan och utser Fredrik Engberg (L) att tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§2 

Meddelande och information - februari  
(2022 KS0092) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelande 
  
  
Information 

 Utbildning för valnämnden hos Länsstyrelsen 11 maj 2022 
 Förtidsröstningslokaler 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - februari 
 Inbjudan valnämnderna 2022 

Paragrafen är justerad 
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§3 

Anmälan av delegeringsbeslut - februari  
(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 februari 
 Delegeringsbeslut personuppgiftsombud 
 Ordförandebeslut Behörighet valid 

Paragrafen är justerad 
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§4 

Sammanträdestider valnämnden 2022  
(2022 KS0080) 

Beslut 
Valnämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2022:  

 16 februari 
 16 mars 
 20 april 
 18 maj 
 15 juni 
 17 augusti 
 7 september  
 14 september (valnämndens preliminära rösträkning) 
 19 oktober 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver besluta om sammanträdestider för 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse valnämndens sammanträden 2022 

Beslutet skickas till  
Kanslienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§5 

Vallokaler vid de allmänna valen 2022  
(2022 KS0081) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att följande lokaler ska vara vallokaler vid de allmänna valen 2022: 

 Torups valdistrikt: Torups bygdegård  
 Kinnared/Drängsereds valdistrikt: Kinnareds skola  
 Landeryd/Långaryds valdistrikt: Skolmatsalen på Landeryds skola  
 Unnaryd/Jälluntoftas valdistrikt: Sporthallen i Unnaryd  
 Rydöbruk/Femsjös valdistrikt: Rydöbruks skola  
 Ömabäckshults valdistrikt: Örnaskolan  
 Hyltebruks valdistrikt: Hörsalen  
 Staffansbos valdistrikt: Elias Fries skola 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver ta beslut om vilka vallokaler kommunens valdistrikt ska ha.  
  
Inför de allmänna valen 2022 har det tillkommit nya regler om valhemligheten, där 
valhemligheten även ska vara skyddad vid röstsedelställen. Reglerna fanns även vid valet till 
Europaparlamentet 2019, men nu är det fler valsedlar och fler valsedelställ. 
Kommunledningskontoret bedömer att de nya reglerna kommer kräva mer utrymme än 
tidigare eftersom borden med valsedelställen kan behöva stå på ett annat sätt än tidigare. Det 
är också i nuläget oklart om Covid19-pandemin kan medföra behov av mer yta.  
  
P.g.a. pandemin har kommunledningskontoret inte kunnat åka ut och kontrollera att de olika 
vallokalerna är tillräckligt stora för de nya reglerna om valhemligheten. För att säkerställa att 
de är tillgängliga under valdagen vill dock kommunledningskontoret att valnämnden tar ett 
beslut om vallokalerna redan nu så får valnämnden i så fall ta ett nytt beslut i mars om det 
bedöms att vallokalerna inte uppfyller kraven. Kommunledningskontoret har föreslagit de 
lokaler som var vallokaler under valet till Europaparlamentet 2019.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse vallokaler 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Antal röstmottagare per valdistrikt  
(2022 KS0083) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att det ska vara sju (7) röstmottagare samt två (2) extra rösträknare i 
följande valdistrikt:  

 Örnabäckshult 
 Staffansbo 
 Torup 
 Landeryd/Långaryd  
 Unnaryd/Jälluntofta 
 Hyltebruk 

  
Valnämnden beslutar vidare att det ska vara sju (7) röstmottagare i följande valdistrikt: 

 Kinnared/Drängsered 
 Rydöbruk/Femsjö 

Beskrivning av ärendet 
Enlig vallagen ska det finnas minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt, varav en 
ordförande och en vice ordförande. Enligt vallagen behöver det också vara minst tre 
röstmottagare måste finnas närvarande samtidigt i vallokalen vid röstmottagningen och en av 
dessa ska vara ordföranden eller vice ordföranden. 
  
Kommunledningskontoret konstaterar dock att med de nya reglerna om valhemlighet och för 
att arbetet i vallokalen ska flyta på behövs det en högre andel röstmottagare än lägstanivån i 
vallagen.  
  
Vid valet till Europa-parlamentet 2019 fanns de nya reglerna om valhemlighet vid 
valsedelställen. Men eftersom det är fler valsedlar och fler röstberättigande till de allmänna 
valen föreslår kommunledningskontoret att antalet röstmottagare utökas.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Antal röstmottagare i vallokal 

Paragrafen är justerad 
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§7 

Arvode till röstmottagare  
(2022 KS0084) 

Beslut 
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige om följande arvoden vid de allmänna valen 
2022: 

 Ordförande i valdistrikt - 4600 kr 
 Vice ordförande i valdistrikt - 4200 kr 
 Röstmottagare i vallokal – 3400 kr 
 Reserv i vallokal – 1000 kr 
 Rösträknare – 1000 kr 
 Röstmottagare i förtidsröstningslokal – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente  
 Ersättning för utbildning – schablonersättning i enlighet med kommunens 

ersättningsreglemente 
  
Är en person tillika reserv i vallokal och rösträknare får personen 1500kr sammanlagt för sina 
uppdrag. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver föreslå till kommunfullmäktige vilka arvodesnivåer som ska gälla för de 
som arbetar med röstmottagning vid de allmänna valen 2022.  
  
Arvodesnivåerna har uppjusterats i förhållande till nivåerna som gällde 2018.  
  
Kommunledningskontoret har gjort en omvärldsbevakning kring vilka arvodesnivåer andra 
kommuner har beslutat inför valen 2022 och konstaterar att de föreslagna nivåerna ligger i 
den högre delen av skalan på arvodesnivåer.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse arvode till röstmottagare 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Ambulerande röstmottagare  
(2022 KS0085) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att det ska finnas 6 ambulerande röstmottagare vid de allmänna valen 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver besluta hur många ambulerande röstmottagare som måste finnas vid de 
allmänna valen 2022.  
  
Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till väljarens 
hem eller motsvarande och förrättar förtidsröstning där. Den ambulerande röstmottagningen 
är som en förtidsröstningslokal i turnerande miniformat. Röstmottagaren har med sig 
valskärm, röstsedlar, valkuvert och en valurna.  
  
Bara vissa personer får rösta med ambulerande röstmottagare. Man kan rösta med 
ambulerande röstmottagare om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan 
ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal.  
  
Vid valen 2018 och 2019 var det 4 ambulerande röstmottagare. Tidigare har tjänstepersoner 
på kommunledningskontoret varit utsedda som ambulerande röstmottagare och för att 
underlätta planeringen och tillgängligheten så förslår kommunledningskontoret att antalet 
ambulerande röstmottagare utökas till 6 personer. Valsamordnaren har delegering på att utse 
vilka som ska vara ambulerande röstmottagare.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare 

Beslutet skickas till  
Kanslienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Revidering av valnämndens delegeringsordning  
(2022 KS0090) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att revidera valnämndens delegeringsordning i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden antog sin delegeringsordning under 2018 och reviderade den även 2021.  
  
Kommunledningskontoret vill föreslå ytterligare några förändringar. 
Kommunledningskontoret föreslår att det kommer till några punkter rörande valarbetet. Bland 
annat föreslås att valnämndens ordförande får utse vem/vilka som har den högsta 
kommunbehörigheten i valdatasystemet Valid. Kommunledningskontoret föreslår också att 
rättningar i röstlängd efter beslut från valmyndigheten eller länsstyrelsen kommer med i 
delegeringsordningen. Detta är en punkt som många andra valnämnder har i sina 
delegeringsordningar.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse revidering av valnämndens delegeringsordning 
 Förslag revidering valnämnden delegeringsordning 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Övrigt  
(2022 KS0099) 

Paragrafen är justerad 
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