
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-08-17    

Valnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Erik Wikström  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Maria Johansson-Arnström  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Fredrik Engberg  
    

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

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-08-17   

Datum för anslags 
uppsättande 

2022-08-23 Datum för anslags 
nedtagande 

2022-09-14 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:15 
  
Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), 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 Erik Wikström (sekreterare) 

Susanne Ohlsson (valsamordnare) 
  
Utses att justera Fredrik Engberg 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-08-22    
  
Protokollet omfattar §§35-45 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§35 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§36 Meddelande och information - augusti 

§37 Anmälan av delegeringsbeslut - augusti 

§38 Ersättning för mat under valdagen 

§39 Milersättning för röstmottagare 

§40 Ordförandeinstruktion för de allmänna valen 2022 

§41 Checklista för reservlokal 

§42 Tider för inlämning av valsedlar 

§43 Tidsramar för ambulerande röstmottagning 

§44 Transport valhandlingar till länsstyrelsen 

§45 Övrigt 
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§35 

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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§36 

Meddelande och information - augusti  
(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 (fördelning av 

pass) 
 Diskussion valnämndens mottagande på valnatten 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - september 

Paragrafen är justerad 
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§37 

Anmälan av delegeringsbeslut - augusti  
(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 augusti 
 Redovisning anmälan delegeringsbeslut valnämnd - augusti 

Paragrafen är justerad 

5 (14)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-08-17  
  

Valnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§38 

Ersättning för mat under valdagen  
(2022 KS0288) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att valdistrikten får inhandla mat för 100kr per röstmottagare. Det är ett 
gemensamt inköp per valdistrikt som ersätts. 
  
Kvitton ska lämnas in av ordförande eller vice ordförande i samband med inlämnande av 
tjänstgöringsrapporter för valdistriktet. 

Beskrivning av ärendet 
Tidigare år har valnämnden ersatt matkostnader för valdistrikten. Tidigare år har den summan 
legat på 100kr per röstmottagare. 
  
Det har legat i ansvaret som valdistriktordförande att ordna mat till röstmottagarna. I vissa fall 
har vice ordförande och ordförande delat på uppdraget. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse ersättning för mat på valdagen 

Paragrafen är justerad 
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§39 

Milersättning för röstmottagare  
(2022 KS0285) 

Beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att milersättning för röstmottagare ska 
betalas ut i enlighet med kommunens ersättningsreglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tagit beslut om vilka arvoden som ska gälla för de som arbetar som 
röstmottagare under de allmänna valen 2022.  
  
Kommunledningskontoret har uppmärksammat att frågan om milersättning inte var uppe för 
diskussion när frågan om arvoden hanterades av valnämnden och senare kommunfullmäktige. 
Tidigare val har röstmottagare fått milersättning i enlighet med kommunens 
ersättningsreglemente.  
  
Kommunledningskontoret har försökt bemanna valdistrikten och förtidsröstningslokalerna 
med personer som bor nära dem, men det har varit svårt att lyckas i alla fallen. Därför har 
vissa röstmottagare fått en placering lite längre ifrån sin bostad än andra.  
  
Om tidigare röstmottagare är vana vid att få milersättning kan det upplevas som en försämring 
att inte få det den här gången. Kommunledningskontoret föreslår därför att valnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att besluta att milersättning ska betalas ut i enlighet med 
kommunens ersättningsreglemente.  
  
Eftersom kommunfullmäktige sammanträder efter valdagen kommer den eventuella 
milersättningen betalas senare än det vanliga arvodet.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Milersättning för röstmottagare 

Paragrafen är justerad 
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§40 

Ordförandeinstruktion för de allmänna valen 2022  
(2022 KS0265) 

Beslut 
Valnämnden antar ordförandeinstruktionen för de allmänna valen 2022. 
Redaktionell ändring: i tredje stycket under rubriken "om röstmottagningen behöver avbrytas" 
byts ordet "avslutas" ut till "avbrytas".  

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram en ordförandeinstruktion. I den finns information 
som är specifikt riktad till valdistriktens ordförande, och fungerar som komplement till den 
lokala instruktionen för vallokalerna.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse ordförandeinstruktion 
 Ordförandeinstruktion valdistrikt Hylte kommun - allmänna valen 2022 

Förslag till beslut 
Valnämnden antar ordförandeinstruktionen för de allmänna valen 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
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§41 

Checklista för reservlokal  
(2022 KS0264) 

Beslut 
Valnämnden antar checklista för reservlokal. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningskontoret har tagit fram en checklista för reservlokal, som ska fungera som 
stöd utifall Forum i Hyltebruk behöver tas i bruk som reservlokal.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Checklista för reservlokal 
 Checklista för reservlokal 

Paragrafen är justerad 
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§42 

Tider för inlämning av valsedlar  
(2022 KS0289) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att partierna ska uppmanas att på valdagen lämna valsedlar mellan kl. 
07:00 och kl. 07:45 i vallokalerna. Partierna kan även lämna valsedlar för Unnaryds 
valdistrikt i Unnaryds sporthall och för Torups valdistrikt i Torups bygdegård under 
förtidsröstningens öppettider på fredagen 9 september samt för Hyltebruks valdistrikt i 
Hörsalen på under förtidsröstningslokalens öppettider på lördagen 10 september.    
  
Valnämnden beslutar att partierna ska uppmanas att så tidigt som möjligt under 
förtidsröstningsperioden överlämna valsedlar i förtidsröstningslokalerna. 
  

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden har tidigare beslutat att partierna själva ansvarar för överlämning av valsedlar till 
vallokalerna och förtidsröstningslokalerna. Valnämnden ansvarar endast för blanka valsedlar 
samt de partivalsedlar som valnämnden enligt vallagen ansvarar för.  
  
Det är en röstmottagare som lägger ut samtliga valsedlar i valsedelställen.  
  
Kommunledningskontoret har uppmärksammat ett behov att beslutet förtydligas med vilka 
tider som gäller för de partier som ska lämna valsedlar. Kommunledningskontoret bedömer att 
det inte går att neka ett parti som kommer utanför de tider som är satta utifrån kravet på 
likvärdig behandling av partierna som finns i t.ex. regeringsformen. Valnämndens beslut får 
istället blir en uppmaning till partierna att lämna in valsedlarna vid specifika tidpunkter för att 
underlätta arbetet i vallokalen och i förtidsröstningslokalen.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Tider för inlämning av valsedlar 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att partierna ska uppmanas att på valdagen lämna valsedlar mellan kl. 
07:15 och kl. 07:45 i vallokalerna.  
  
Valnämnden beslutar att partierna ska uppmanas att så tidigt som möjligt under 
förtidsröstningsperioden överlämna valsedlar i förtidsröstningslokalerna.  
 

  
Yrkanden 
Maria Johansson-Arnström (S) yrkar att "Valnämnden beslutar att partierna ska uppmanas att 
på valdagen lämna valsedlar mellan kl. 07:00 och kl. 07:45 i vallokalerna. Partierna kan även 
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lämna valsedlar för Unnaryds valdistrikt i Unnaryds sporthall och för Torups valdistrikt i 
Torups bygdegård under förtidsröstningens öppettider på fredagen 9 september samt för 
Hyltebruks valdistrikt i Hörsalen på under förtidsröstningslokalens öppettider på lördagen 10 
september. " 
  
Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt Maria Johansson-Arnströms (S) yrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§43 

Tidsramar för ambulerande röstmottagning  
(2022 KS0287) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att en väljare ska kunna boka ambulerande röstmottagning mellan kl. 
10.00-12.00 på lördagen 10 september och mellan kl. 08:00-15:00 på valdagen. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt ett vägledande ställningstagande behöver valnämnden planera för den ambulerande 
röstmottagningen under valperioden och ha god beredskap för möjligheten att boka 
röstmottagare, också under valhelgen och särskilt på valdagen. Under valperioden ska väljare 
kunna kontakta valnämnden för att boka röstmottagare. Valnämnden bör kunna ta emot 
bokningar vardagar dagtid och under valhelgen. 
  
Under vardagar dagtid kommer valkansliet kunna ta emot bokningar via kontaktcenter under 
deras öppettider. Valnämnden behöver ta ställning till vilka tidsramar som ska gälla under 
valhelgen. Vilka tidsramar som ska gälla beror på kommunens geografiska utseende och 
möjligheten att hinna lämna in förtidsrösten från den ambulerande förtidsröstningen till en 
förtidsröstningslokal.  
  
Kommunledningskontoret föreslår att de tidsramar som ska gälla under valhelgen är mellan 
kl. 10:00-12:00 och kl. 08:00-15:00. På så sätt ska de ambulerande röstmottagarna kunna 
hinna tillbaka med rösterna till den förtidsröstningslokal som öppen samt bemanna valkansliet 
på det sätt som behövs för att övrigt valarbete ska kunna flyta på.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Tidsramar för ambulerande röstmottagning 

Paragrafen är justerad 
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§44 

Transport valhandlingar till länsstyrelsen  
(2022 KS0286) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande levererar valhandlingar till 
länsstyrelsen dagen efter valdagen samt efter valnämndens preliminära rösträkning.  
  
Valnämnden utser Fredrik Engberg som reserv i fall då valnämndens ordförande eller vice 
ordförande skulle råka på giltigt förhinder. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver besluta hur valhandlingar ska levereras till Länsstyrelsen. Tidigare val 
har det varit valnämndens ordförande och vice ordförande som levererar valhandlingarna till 
Länsstyrelsen dagen efter valdagen och efter valnämndens preliminära rösträkning. 
  
Det är också bra om valnämnden utser en reserv utifall valnämndens ordförande eller vice 
ordförande skulle få förhinder.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Transport valhandlingar till länsstyrelsen 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande levererar valhandlingar till 
länsstyrelsen dagen efter valdagen samt efter valnämndens preliminära rösträkning.  
  
Valnämnden utser XX som reserv i fall då valnämndens ordförande eller vice ordförande 
skulle råka på giltigt förhinder.  
 

Paragrafen är justerad 
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§45 

Övrigt  
(2022 KS0099) 

  
Inga övriga frågor anmäls på mötet. 
 

Paragrafen är justerad 
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