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

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen, Kommunhuset kl. 09:00-10:00 
  
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 Susanne Ohlsson (valsamordare) 

Erik Wikström  (sekreterare) 
Rebecka Merkel (valkansliet) 
Philip Norrman (valkansliet) 
Henrik Essbjörn (IT-enheten) §12 
Fredrik Avenstam (IT-enheten) §12 

  
Utses att justera Kerstin Alexén 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2022-03-16    
  
Protokollet omfattar §§11-17 
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ÄRENDELISTA 
§11 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§12 Meddelande och information - mars 

§13 Förtidsröstningslokaler 

§14 Öppettider i vallokal 

§15 Hantering av valsedlar från partierna 

§16 Reservlokal 

§17 Övrigt 
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§11 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 KS0098) 

Beslut 
Valnämnden fastställer ärendelistan och utser Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§12 

Meddelande och information - mars  
(2022 KS0092) 

Beslut 
Valnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Meddelanden 
- 
  
Information 
- Lägesrapport valkansliet 
- Information om lösenordsbyte 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Meddelande och information - mars 

Paragrafen är justerad 
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§13 

Förtidsröstningslokaler  
(2022 KS0082) 

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

 Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk 
 Torups bygdegård 
 Sporthallen i Unnaryd 

  
På valdagen är kontaktcenter i kommunhuset förtidsröstningslokal. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver ta beslut om vilka förtidsröstningslokaler som ska finnas i kommunen 
under de allmänna valen 2022.  
  
Vid valet till Europaparlamentet 2019 var Hörsalen, Torups bibliotek och Unnaryds bibliotek 
förtidsröstningslokaler. 
  
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. 
Kommunledningskontoret förväntar sig också en ökning av antal förtidsröster eftersom 
andelen förtidsröster har stigit de senaste valet.  
  
Kommunledningskontoret har varit ute och tittat på de lokaler som var förtidsröstningslokaler 
vid valet till Europaparlamentet 2019 och konstaterat att biblioteken i Unnaryd och Torup 
riskerar att bli för små. Kommunledningskontoret föreslår därför att Sporthallen i Unnaryd 
och bygdegården i Torup används som förtidsröstningslokaler.  
  
Hörsalen i centrumhuset i Hyltebruk var förtidsröstningslokal 2019 och 
kommunledningskontoret bedömer att den kommer fungera bra även vid de allmänna valen 
2022.  
  
Hörsalen är dock vallokal på valdagen, och därför föreslår kommunledningskontoret att 
kontaktcenter i kommunhuset får vara förtidsröstningslokal under valdagen.  
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Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Förtidsröstningslokaler 

Paragrafen är justerad 
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§14 

Öppettider i vallokal  
(2022 KS0139) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att vallokalernas öppettider under valdagen 11 september 2022 ska vara 
mellan kl. 08.00 och 20.00. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden behöver besluta om öppettider för kommunens vallokaler vid de allmänna valen 
2022. 
  
Hylte kommun har haft sina vallokaler öppet mellan kl. 09.00 och 20.00 de senaste valen.  
  
Kommunledningskontoret föreslår dock att öppettider för vallokaler på valdagen ska vara 
mellan kl. 08:00 och 20:00 för att hinna med att granska förtidsröster och för att sprida ut 
röstningen under dagen. Granskning av förtidsröster får endast ske under vallokalernas 
öppettider och kommunledningskontoret förespår en ökning av antal förtidsröster detta val 
eftersom det har ökat de senaste valen.  
  
Vill kommunen ha andra öppettider än mellan kl. 08.00 och 20.00 behöver det samrådas 
skriftligen med Länsstyrelsen i Hallands län. Samtliga vallokaler måste dock stängas kl. 
20.00.  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Öppettider i vallokal 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§15 

Hantering av valsedlar från partierna  
(2022 KS0140) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att partierna själva ansvarar för att leverera de namnvalsedlar och 
partivalsedlar som inte omfattas av valnämndens ansvar enligt vallagen, till 
förtidsröstningslokalerna och vallokalerna. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt vallagen ansvarar valnämnden för blanka valsedlar och partivalsedlar för alla tre valen 
för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna 
i hela landet. Valnämnden ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för de partier som är 
representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där vallokalen eller 
förtidsröstningslokalen ligger, förutsatt att partiet begärt utläggning av valsedlar.  
  
Valnämnden behöver besluta om hur namnvalsedlar för samtliga partier och partivalsedlar för 
de partier som inte faller under valnämndens lagstadgade ansvar ska hanteras.  
  
Tidigare val har valnämnden beslutat att partierna själva ansvarar för att leverera valsedlar till 
vallokalerna och förtidsröstningslokalerna. Kommunledningskontoret föreslår att detta ska 
gälla även vid de allmänna valen 2022. Anledningen är att ett stort åtagande som kommunen 
tar på sig om den ansvarar för leverans av samtliga valsedlar. Det kan bli svårt att upprätthålla 
åtagandet på ett likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen kan det komma krav på att 
kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet. Det är också en stor 
administration för valkansliet under valveckorna att hantera om valsedlarna från partierna 
kommer löpande.  
  
Det är dock röstmottagarna som ansvarar för att lägga ut valsedlarna i valsedelställen. 
Partierna ska överlämna valsedlarna till en röstmottagare.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse hantering av valsedlar från partierna 

Paragrafen är justerad 
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§16 

Reservlokal  
(2022 KS0141) 

Beslut 
Valnämnden beslutar att Forum, Hyltebruk ska vara reservlokal under de allmänna valen 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Valnämnden har beslutat vilka vallokaler som ska finnas i kommunens valdistrikt.  
  
Kommunledningskontoret rekommenderar dock att det utses en reservlokal utifall någon av 
de andra vallokalerna blir obrukbar p.g.a. brand, vattenskada m.m.  
  
Reservlokalen ska vara för samtliga valdistrikt i kommunen. Hur man rent praktiskt hanterar 
en eventuell flytt av vallokal får hanteras i en checklista.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Reservlokal 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§17 

Övrigt  
(2022 KS0099) 

  
Fredrik Engberg (L) ställer fråga om valnämndens åtaganden på valdagen. 
  
Kerstin Alexén (SD) ställer fråga om hantering av valsedlar.  
  
Katarina Bengtsson (C) ställer fråga om namnbrickor i vallokaler. 
  
Katarina Bengtsson (C) ställer fråga om arvoden vid utbildningar. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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