
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-12 
 

 

  
 
Plats och tid Stadshuset, Kallingesalen kl. 13:00 – 14:15 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Catharina Christensson (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2022-05-19 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-27 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 Helene Fogelberg (M)  

 Justerare 

  

 Catharina Christensson (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-12 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-19 

  

Datum då anslaget tas ner 2022-06-10 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 Anna-Karin Sonesson  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Helene Fogelberg (M) Ordförande 
Susanne Petersson (C) 1:e vice ordförande 
Jan Demerud (M) 
Joakim Jonasson Liberalerna 
Catharina Christensson (S) 2:e vice ordförande 
Kenneth Hasselberg (S) 
Martin Moberg (S) 
Agnetha Wildros (S) 
Peter Bowin (V) 
Nicolas Westrup (SD) 
Mattias Ronnestad (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) tjänstgör istället för Jennie Risberg (M)  

Övriga närvarande  

Ersättare Ewa-Stina Johansson (KD) 
Ulla Bölja (SD) 
 
 

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Hanna Grahn utredare/valsamordnare 
Karina Magnér Enarsson, assistent 
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§ 18 Dnr 2022-000008 110 

Val av justerare 

 

 

Beslut 

Catharina Christensson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. Justering sker digitalt 2022-05-19.  

________________ 
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§ 19 Dnr 2022-000009 110 

Godkännande av dagordning 

 

 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen efter förändringen att ärende 3 

Kommunikationsplan valet 2022 dras ur från sammanträdet. 

________________ 
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§ 20 Dnr 2022-000004 110 

Kommunikationsplan valet 2022 

 

Valnämnden lyfter ur ärendet. 
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§ 21 Dnr 2022-000012 110 

Öppettider vid röstmottagningsställen valet 2022 

 

Sammanfattning  

En vallokal ska vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige enligt 

vallagen 4 kap. 21 § vara öppen för röstning mellan klockan 08:00 och 20:00 

på valdagen. Öppetttiderna kan dock begränsas efter motivering samt efter 

samråd med länsstyrelsen. 

 

Avseende röstningslokaler bestämmer kommunen enligt vallagen 4 kap. 24 § 

själva vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. I 

varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen 

varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som 

kommunen har anordnat.  

På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för 

röstmottagning under den tid som gäller för röstning i en vallokal. 

 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 

själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 

valsedlar till ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning har 

enligt vallagen samma status som ”vanlig” röstmottagning vilket bland annat 

innebär att allt material som ska finnas i en vallokal, så som skärmar och 

valsedlar, även ska tas med av de ambulerande röstmottagarna. 

Öppettider för ambulerande röstmottagning beslutas av valnämnden 

Bedömning 

Valkansliet föreslår följande öppettider: 

Valdagen 11 september 

Valdistrikt     Öppettider  

Valdistrikt Centrum   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Fredriksberg   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Hulta   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Blekan   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Lugnet   Kl 08:00 till 20:00 
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Valdistrikt Espedalen   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Älgbacken   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Persborg   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Varan   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Hasselstad-Eringsboda  Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Häggatorp   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Kalleberga   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Kallinge   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Backaryd-Öljehult  Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Förkärla-Listerby N  Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Listerby S   Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Hjortsberga-Edestad  Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Bräkne-Hoby landsbygd  Kl 08:00 till 20:00 

Valdistrikt Bräkne-Hoby samhälle  Kl 08:00 till 20:00 

 

Röstningslokaler   Öppettider  

Stadshuset, ingång baksidan  Kl 08:00 till 20:00 

Eringsboda skola, gymnastiksalen  Kl 10:00 till 18:00 

Bräknegården, Belganet   Kl 10:00 till 18:00 

            

Ambulerande röstmottagning  Öppettider 

Utgår från Stadshuset   Kl 08:00 till 20:00 

 

Förtidsröstning 24 augusti till 10 september 

Röstningslokal   Öppettider 

Stadshuset    Måndag till fredag, 

              Kl 08-17 

             Lördag och söndag 

            Kl 10-13 

              Fredag 9 september 

              Kl 08-19 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(19) 
2022-05-12  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

           

  

Kallinge bibliotek   Måndag 

    Kl 15-19 

    Onsdag 

    Kl 10-12, 13-17 

 

 

Hallabro bibliotek   Tisdag 

    Kl 10-13, 14-19 

    Torsdag 

    Kl 13-17 

 

 

Listerby bibliotek   Tisdag 

    Kl 14-19 

    Onsdag 

    Kl 13-17 

    Fredag och lördag 

    Kl 10-13 

 

 

Stadsbiblioteket   Måndag till fredag 

    Kl 10-17 

 

 

Ambulerande röstmottagning   Måndag till fredag 

    Kl 09-15 

    Lördag 10 september 

    Kl 10-13   
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Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att i enlighet med ovan redovisat förslag anta öppettider för 

röstmottagningsställen vid 2022 års val. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Agnetha Wildros (S), Peter Bowin (V), Nicolas 

Westrup (SD) och ersättare Ulla Bölja (SD). 

 

Yrkanden 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar att stadshuset sista veckan i 

förtidsröstningsperioden har öppet kl. 08-18 måndag-torsdag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden antar ovan redovisat förslag till öppettider för 

röstmottagningsställen vid 2022 års val med undantag för röstningslokal 

stadshuset som under måndag-torsdag sista veckan i förtidsrösningsperioden 

ska ha öppet kl. 08-18. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson 
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§ 22 Dnr 2022-000021 110 

Måltidsersättning röstmottagare valet 2022 

 

Sammanfattning  

I varje valdistrikt ansvarar distriktets ordförande/vice ordförande för mat- 

och fikainköp till arbetsgruppen med hjälp av den summa 

måltidsersättningen genererar för varje aktuellt distrikt.  

Till valet 2019 fastställde valnämnden måltidsersättningen till 200 kronor 

per röstmottagare, men med hänvisning till en lång och viktig arbetsdag samt 

ökade inköpspriser, föreslår valkansliet en höjning. 

 

Bedömning 

Arbetsdagen för kommunens röstmottagare på valdagen är lång, ofta mellan 

15-20 timmar och för att kunna fullfölja sitt uppdrag behöver röstmottagarna 

ha tillgång till både fika samt mat under dagen.  

Med anledning av höjda inköpspriser föreslår valkansliet en höjning av 

måltidsersättningen med 25 kronor från 2019 års ersättningsnivå vilket 

skulle medföra en måltidsersättning till valdagens tjänstgörande 

röstmottagare på 225 kronor per person. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att måltidsersättning till röstmottagare som tjänstgör på valdagen fastställs 

till 225 kronor per röstmottagare samt 

 

att matinköp till valdagens tjänstgöring görs av valdistriktets ordförande/vice 

ordförande genom faktura, uppvisande av kvitto eller genom användandet av 

rekvisition. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Catharina Christensson 

(S) samt Agnetha Wildros (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att  

 måltidsersättning till röstmottagare som tjänstgör på valdagen 

fastställs till 225 kronor per röstmottagare samt 

 

 matinköp till valdagens tjänstgöring görs av valdistriktets 

ordförande/vice ordförande genom faktura, uppvisande av kvitto eller 

genom användandet av rekvisition. 

 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 23 Dnr 2022-000020 110 

Rutiner avseende utläggning av valsedlar - valet 2022 

 

Sammanfattning  

För att upprätthålla förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt 

för väljaren att orientera sig bland valsedlarna ska valsedlarna exponeras 

likformigt på alla röstmottagningsställen. 

 

Valmyndigheten tydliggör i ställningstagande om valsedlarnas ordning i 

valsedelställ hur valets olika valsedlar ska placeras för att underlätta 

röstningsförfarandet för både väljare och röstmottagare.   

 

Bedömning 

Vid framtagning av riktlinjer för utläggning av valsedlar till valet 2022 har 

tidigare vals riktlinjer beaktats. Likaså har valmyndighetens 

ställningstagande utgjort grund för anpassade riktlinjer inför kommande val. 

 

Enligt rutinerna som baseras på vallagen fortsätter partierna att leverera sina 

namnvalsedlar till respektive röstmottagningsställe, men jämfört med 

tidigare val tillåts nu röstmottagarna att lagra valsedlar vid varje enskild 

röstmottagningsställe. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att godkänna dokumentet; ”Rutiner avseende utläggning av valsedlar valet 

2022”  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), 

Agnetha Wildros (S), Martin Moberg (S) samt Joakim Jonasson (L).  
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Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden godkänner dokumentet; ”Rutiner avseende utläggning av 

valsedlar valet 2022”. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 24 Dnr 2020-000001 110 

Informationsärende - Referensgrupp Valmyndigheten 

 

Sammanfattning  

Sedan hösten 2019 ingår Ronneby kommun i Valmyndighetens 

referensgrupp för utveckling av framtida val. 

Valnämnden beslutar 2021-09-03 § 8 att ge valkansliet i uppdrag att 

kontinuerligt återkomma med information om deltagandet i referensgruppen. 

Valkansliet redogör för senaste aktiviteterma knutna till referensgruppens 

arbete: 

- utbildning och utbildningsmaterial 

- kommunikationsplan 

Det visas exempel på utbildningsfilm från valmyndigheten – Störande 

väljare samt Instrumentell aggession. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Catharina Christensson (S), Peter Bowin (V), 

Martin Moberg (S), Agnetha Wildros och ersättare Ulla Bölja (SD). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 25 Dnr 2022-000001 110 

Informationsärende - Kurser och konferenser inför 
valet 2022 

 

Sammanfattning  

Inför valet 2022 erbjuds workshops, kurser och konferenser för att öka 

valnämndens förmåga att genomföra valförfarandet. 

 

Medverkan för Ronneby kommuns räkning har skett/kommer att ske vid 

följande evenemang:  

 

Webbseminarium om köhantering och antagonistiska hot, 3 maj 2022 

Arrangör: Valmyndigheten och MSB 

Deltagare: Karina Magner Enarsson, administratör samt Hanna Grahn, 

valansvarig 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att notera informationen till protokollet. 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

 ________________ 
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§ 26 Dnr 2022-000022 110 

Riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby kommun 2022 

 

Sammanfattning  

Valnämnden i varje kommun ansvarar för att besluta vilka lokaler som ska 

utgöra röstmottagningsställe, både vid förtidsröstning och valdag. 

Valnämnden ansvarar även för den möblering, skyltning samt övrig 

organisation och material som finns i och utanför vallokalen utifrån olika 

lagar och förordningar. 

För att röstmottagaren och den lokal där valet genomförs skall kunna visa 

valprocessen samt de röstberättigade besökarna kunskap, respekt och en 

serviceinriktad attityd med mål att genomföra ett rättssäkert val tas riktlinjer 

för de lokaler som används vid val i Ronneby kommun fram. 

 

Bedömning 

Valmyndighetens har tagit fram ställningstagande avseende besök, 

fotografering och filmning på röstmottagningsställe och vid rösträkning. 

Riktlinjer som använts vid tidigare val har uppdaterats och strukturerats 

utifrån rubrikerna uppförandekod, lokalens utformning, vad som inte är 

tillåtet i och utanför lokalerna samt fotografering. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att anta presenterat förslag på riktlinjer för lokaler vid val i Ronneby 

kommun 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Peter Bowin (V) och Agnetha Wildros (S). 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det bara finns ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordföranden ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden antar presenterat förslag på riktlinjer för lokaler vid val i 

Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 27 Dnr 2022-000010 110 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

Det föreligger inga övriga frågor.    

________________ 

 


