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Närvarolista 

Beslutande  

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

  

Övriga närvarande  

Ersättare Eva Johansson (C) 
Teo Zickbauer (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) 
 

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Hanna Grahn, utredare/valsamordnare 
Karina Magnér Enarsson, assistent 
Per Drysén, kris- och beredskapshandläggare,§ 1-3 
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§ 1 Dnr 2022-000008 110 

Val av justerare samt tid för justering 

 

 

Beslut 

Catharina Christensson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. Justering sker digitalt 2022-02-21. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2022-000009 110 

Godkännande av dagordning 

 

 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen med förändringen att ärendet 

Ersättning till röstmottagare 2022 års val läggs till som ärende 13. 

________________ 
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§ 3 Dnr 2022-000005 110 

Verksamhetsanalys valet 2022 

Kris- och beredskapshandläggare Per Drysén redovisar verksamhetsanalysen 

och lämnar följande tjänsteskrivelse: 

Sammanfattning  

Verksamhetsskyddsanalysen har genomförts enligt Valmyndighetens 

riktlinjer och visar på fyra moment som särskilt behöver uppmärksammas. 

Det finns även inom övriga moment saker som behöver förbättras vilket 

framgår av bifogad handling. 

 

De fyra moment som behöver särskild uppmärksamhet är: 

 Politiker som röstmottagare, avser såväl förtidsröstningen som 

valdagen 

 Påverkanskampanjer, avser såväl förtidsröstningen som valdagen 

 Personalrekrytering, avser såväl förtidsröstningen som valdagen 

 Förtidsröster till vallokal, avser valdagen 

    

Bedömning 

Av, till tjänsteskrivelsen, bifogad handling framgår samtliga granskade 

moment samt värderingar av risker. Här redogörs endast för de fyra moment 

som kräver särskild uppmärksamhet. 

 

Politiker som röstmottagare har blivit allt mer ifrågasatt utifrån den 

röstandens synpunkt genom att de kan känna obehag eller tveksamhet kring 

valprocessen om de möts av en valbar, eller i övrigt känd, politisk 

företrädare för ett parti. Det finns då stor risk att röstande kan avstå från att 

rösta. Diskussionen förekommer över hela landet och flera kommuner har 

beslutat att den som är föreslagen till inval i något av valen inte heller skall 

delta i röstmottagningen. 

 

Påverkanskampanjer inför valet avser de påverkanskampanjer som riktar sig 

mot valets genomförande på något sätt, exempelvis genom falska uppgifter 

om valförfarandet, plats för röstmottagningen eller på annat sätt påverka 

själva valprocessen. Sådana kampanjer pågår redan nu och det behöver 

skapas en omvärldsbevakning för att följa utvecklingen. 

 

Vid felaktig eller slarvig personalrekrytering kan felaktigheter i valet komma 

att ske, särskilt allvarligt är det om personer med avsikt att skada valet inte 

upptäcks i rekryteringsfasen. Det innebär att en ökad referenstagning 
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behöver säkerställas för att undvika felaktigheter. Det behöver vidare 

rekryteras ett tillräckligt stort antal personer för att klara av, främst 

förtidsröstningen, själva genomförandet. Det är därför viktigt att under 

förtidsröstningen kunna disponera redan utsedda röstmottagare som är 

kommunalt anställda genom att valkansliet bereds möjlighet att få loss dem 

från ordinarie arbetsuppgifter på kort tid. 

 

Förtidsröster till vallokal genomförs idag med två personer i en bil och i tre 

slingor. Det är viktigt att distrikten får förtidsrösterna tidigt för att kunna 

hantera dem under dagen. Det finns en risk att den tillgängliga bilen råkar ut 

för ett haveri varför det behöver säkerställas att ytterligare transporter finns 

tillgängliga. Det lättaste sättet är att transport sker med två bilar, den ena 

med två personer och rösterna och den andra med en person som följer efter. 

Vid haveri kan en person stanna vid den havererade bilen och den andra 

bilen ta över transporten. Då är det fortfarande två personer som hanterar 

förtidsrösterna varför tillräcklig säkerhet och skydd mot manipulation kan 

garanteras. 

    

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar: 

• Att person som är föreslagen till inval till Riksdagen, Kommunfullmäktige 

eller Regionfullmäktige inte skall vara röstmottagare 

• Att begära hos Näringslivs- och Kommunikationsenheten att den 

kommunikatör som arbetar med valet även skall fullgöra omvärldsbevakning 

rörande påverkanskampanjer kring valets genomförande 

• Att begära hos Kommunstyrelsens personalutskott att dessa beslutar om att 

den som är förordnad som röstmottagare och är anställd inom Ronneby 

kommun skall kunna disponeras av valkansliet för genomförande av 

röstmottagning oavsett ordinarie arbetsuppgifter 

• Att utöka transportorganisationen avseende förtidsröster till vallokal under 

valdagen med ytterligare en person per slinga som kör en efterföljande bil.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Catharina Christensson (S) samt Agnetha 

Wildros (S). 
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Yrkanden 

Catharina Christensson (S) yrkar med instämmande av Nicolas Westrup 

(S)D och Peter Bowin (V) att första attsatsen inte hanteras idag utan 

återremitteras för att avvakta Valmyndighetens eventuella beslut i frågan. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

Ordförande ställer därefter proposition på övriga tre att-satser och finner att 

valnämnden bifaller samtliga. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att återremittera frågan om förtroendevalda som 

röstmottagare samt att 

 begära hos näringslivs- och kommunikationsenheten att den 

kommunikatör som arbetar med valet även skall fullgöra 

omvärldsbevakning rörande påverkanskampanjer kring valets 

genomförande 

 begära hos kommunstyrelsens personalutskott att dessa beslutar om 

att den som är förordnad som röstmottagare och är anställd inom 

Ronneby kommun skall kunna disponeras av valkansliet för 

genomförande av röstmottagning oavsett ordinarie arbetsuppgifter 

 utöka transportorganisationen avseende förtidsröster till vallokal 

under valdagen med ytterligare en person per slinga som kör en 

efterföljande bil. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 4 Dnr 2021-000013 110 

Delegationsärenden 2021-2022 

 

Sammanfattning  

Valnämndens ordförande har enligt valnämndens delegationsordning 

möjlighet att besluta i ärenden som är så brådskande att styrelsens beslut inte 

kan avvaktas. 

 

Från och med år 2022 byter Valmyndigheten lT-stöd och det nya systemet 

kallas Valid.  

Det är länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska 

vara behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. Därefter kan 

dessa hantera övriga behörighetsroller som behövs. Valnämnden ansvarar för 

behörighetsadministrationen och för användarna i sin kommun.  

Valnämndens ordförande Helene Fogelberg har för valnämnden beslutat 

godkänna att Anna-Karin Sonesson och Hanna Grahn utses till 

behörighetsadministratörer samt inskrivare i Valid.  

 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta  

att notera återrapporterat delegationsbeslut 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 återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp:  

Valkansliet 
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§ 5 Dnr 2022-000002 110 

Röstmottagningsställen valdagen 11 september 2022 

 

Sammanfattning  

I 4 kap. 20 och 22 §§ vallagen (2005:837) föreskrivs de krav som ställs på 

röstmottagningsställen, dvs. vallokaler och röstningslokaler. 

Varje kommun ska tillse att det finns lämpliga lokaler som kan användas 

som röstmottagningsställen och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet 

och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.  

Ett röstmottagningsställe ska vara tydligt avgränsat och även i övrigt lämpat 

för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Det ska 

inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och det bör inte ha 

sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 

företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. 

På valdagen ska enligt 4 kap. 24 § samma lag minst en röstningslokal i varje 

kommun vara öppen för röstmottagning under den tid som gäller för röstning 

i en vallokal. 

 

Bedömning 

I samband med översyn av röstmottagningsställen till valet 2022 har 

utvärdering av valen 2018 samt 2019 tillsammans med statistik från 

Valmyndigheten utgjort grund för planeringen.  

Valmyndigheten har inför valet 2022 lämnat ett ställningstagande avseende 

värdeneutrala röstmottagningsställen. Enligt ställningstagandet bör 

röstmottagningsställen väljas som underlättar röstning för alla väljare. När 

lokaler utses ska god tillgänglighet för väljarna därför väga tyngre än en i 

övrigt bättre lämpad lokal, även om den har anknytning till ett företag, en 

religiös sammanslutning eller dylikt. En lokal med politisk anknytning som 

kan uppfattas som icke värdeneutral ska däremot inte användas Skulle det 

finnas tveksamhet om lokalen kan uppfattas ha politisk anknytning 

rekommenderar Valmyndigheten att man undviker att använda lokalen som 

röstmottagningsställe. 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(28) 
2022-02-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ronneby kommun har vid tidigare val använt två lokaler som enligt 

ställningstagandet skulle kunna uppfattas som icke värdeneutrala, Folkets 

Hus i Kallinge samt Ceremonilokalen i Bredåkra. 

 

Folkets Hus i Kallinge har sitt ursprung inom socialdemokratin, men lokalen 

har sedan lång tid tillbaks ingen politisk koppling till partiets politik. 

Lokalen utgör idag exempelvis möteslokal till föreningslivet samt hyrs ut till 

festligheter och olika lokala sammankomster. Kallinge Folkets Hus är 

medlemmar i folkrörelsen Folkets Hus och Parker som är partipolitiskt och 

religiöst obunden organisation.  

 

Ceremonilokalen i Bredåkra är en borgerlig lokal fri från religiösa budskap. 

Oberoende av livsåskådning och religiös tillhörighet vänder sig lokalen till 

alla och är finansierad genom begravningsavgiften, en avgift alla som är 

folkbokförda i Sverige betalar. 

Valkansliets genomlysning av tillgängliga lokaler finner att båda nämnda 

lokaler kan anses vara värdeneutrala och möjliga att använda som 

röstmottagningslokaler i samband med valet 2022. Dock anser valkansliet att 

Kallinge Sporthall kan medföra en bättre genomströmning för väljarna vid 

genomförandet av röstningen varvid denna lokal föreslås ersätta Kallinge 

Folkets Hus. 

Ytterligare förändringar av röstmottagningsställen föreslås i valdistrikt 

Persborg där tidigare vallokal Skogsgårdsskolan kommer att rivas. 

Valkansliet föreslår att tidigare restaurang på Vidablick ersätter som ny 

vallokal.  

I Stadshuset har en ombyggnation sedan föregående val medfört att 

medborgarservice inte längre lämpar sig för röstmottagning varvid 

Kallingesalen med ingång från Stadshusets baksida föreslås utgöra nytt 

röstmottagningsställe. 

 

Följande lokaler föreslås utgöra röstmottagningsställen på valdagen den 11 

september 2022: 

 

Vallokaler 

Valdistrikt Centrum  Stadshuset, foajén 

Valdistrikt Fredriksberg  Soft Center, Tellus 

Valdistrikt Hulta  Soft Center, Kunskapskällan  



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(28) 
2022-02-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Valdistrikt Blekan  Knut Hahnsskolan, foajén 

Valdistrikt Lugnet  Hälsocenter, konferenslokal Karön 

Valdistrikt Espedalen  Espedalsskolan, matsalen 

Valdistrikt Älgbacken  Vidablick, samlingssalen 

Valdistrikt Persborg  Vidablick, restaurangen 

Valdistrikt Varan  Saxemaraskolan, matsalen 

Valdistrikt Hasselstad-Eringsboda Bredåkra, ceremonilokal 

Valdistrikt Häggatorp Kallingeskolan, norra ingången 

foajén 

Valdistrikt Kalleberga Kallinge sporthall  

Valdistrikt Kallinge  Slättagårdsskolan, matsalen 

Valdistrikt Backaryd-Öljehult Reginalokalen, Backaryd 

Valdistrikt Förkärla-Listerby N Listerby bibliotek 

Valdistrikt Listerby S  Kuggeboda skola, gymnastiksalen 

Valdistrikt Hjortsberga-Edestad Rydsgården, Johannishus 

Valdistrikt Bräkne-Hoby landsbygd Hobyskolan, matsalen 

Valdistrikt Bräkne-Hoby samhälle Hobyskolan, sporthallen 

 

Röstningslokaler 

Stadshuset, ingång baksidan 

Eringsboda skola, gymnastiksalen 

Bräknegården, Belganet   

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att i enlighet med ovan redovisat förslag godkänna röstmottagningsställen 

för valdagen den 11 september 2022. 

 

Valsamordnare Hanna Grahn redogör för ett par ändringar i förlaget. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Catharina 

Christensson (S), Peter Bowin (V), Martin Moberg (S) samt ersättare Teo 

Zickbauer (S). 

 

Yrkanden 

Ledamot Martin Moberg (S) yrkar att för valdistrikt Häggatorp anges 

Kallingeskolan med möjlighet för valsamordnaren att vid inrapportering av 

vallokalerna ange mer exakt angivelse för vallokalen på skolan. 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till övriga av valsamordnaren 

föreslagna ändringar. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att valnämnden bifaller desamma. 

 

Beslut 

Valnämnden godkänner följande vallokaler och röstningslokaler på valdagen 

den 11 september 2022: 

 

Vallokaler 

Valdistrikt Centrum  Stadshuset, foajén 

Valdistrikt Fredriksberg  Soft Center, Tellus 

Valdistrikt Hulta  Soft Center, Kunskapskällan  

Valdistrikt Blekan  Knut Hahnsskolan, foajén 

Valdistrikt Lugnet  Hälsocenter, konferenslokal Karön 

Valdistrikt Espedalen  Espedalsskolan, matsalen 

Valdistrikt Älgbacken  Vidablick, samlingssalen 

Valdistrikt Persborg  Vidablick, restaurangen 

Valdistrikt Varan  Saxemaraskolan, matsalen 

Valdistrikt Hasselstad-Eringsboda Bredåkra, ceremonilokal 

Valdistrikt Häggatorp  Kallingeskolan 

Valdistrikt Kalleberga  Kallinge sporthall 
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Valdistrikt Kallinge  Slättagårdsskolan, matsalen 

Valdistrikt Backaryd-Öljehult Reginalokalen, Backaryd 

Valdistrikt Förkärla-Listerby N Listerby bibliotek 

Valdistrikt Listerby S  Kuggeboda skola, gymnastiksalen 

Valdistrikt Hjortsberga-Edestad Rydsgården, Johannishus 

Valdistrikt Bräkne-Hoby landsbygd Hobyskolan, matsalen 

Valdistrikt Bräkne-Hoby samhälle Bräkne-Hoby sporthall 

 

Röstningslokaler 

Stadshuset, ingång baksidan 

Eringsboda skola, gymnastiksalen 

Bräknegården, Belganet 

 ________________ 

Exp: 

Valkansliet 

Therese Karlsson, TFK 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringsenheten 

Sören Andersson, TFK 

Helena Andersson Carlsberg, utbildningsförvaltningen 
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§ 6 Dnr 2022-000003 110 

Röstmottagningsställen förtidsröstning 2022 

 

Sammanfattning  

I 4 kap. 20 och 22 §§ vallagen (2005:837) föreskrivs de krav som ställs på 

röstmottagningsställen, dvs. vallokaler och röstningslokaler. 

Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas 

som röstmottagningsställen och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet 

och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.  

Ett röstmottagningsställe ska vara tydligt avgränsat och även i övrigt lämpat 

för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Det ska 

inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och det bör inte ha 

sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst 

företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

På valdagen ska enligt 4 kap. 24 § vallagen minst en röstningslokal i varje 

kommun vara öppen för röstmottagning under den tid som gäller för röstning 

i en vallokal. 

 

Bedömning 

Inför valet 2022 har utvärdering av den förtidsröstning som genomfördes 

under valen 2018 och 2019 beaktats. 

Aspekter så som antalet förtidsröstande per öppethållande timme vid tidigare 

val, närhet till röstmottagningsställe på valdagen samt utmaningar i samband 

med kommande val utgör grund till valkansliets bedömning.  

Kommunens biblioteksverksamhet har efter de senaste två valens samarbete 

avseende filialbibliotekens roll som lokal för förtidsröstning meddelat att de 

gärna ser ett fortsatt och utökat samarbete genom att även Stadsbiblioteket 

kan medverka vid förtidsröstningen 2022. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att godkänna följande röstningslokaler för förtidsröstningsperioden 24 

augusti till 11 september 2022: 
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Stadsbiblioteket 

Biblioteket Kallinge 

Biblioteket Hallabro 

Biblioteket Bräkne Hoby 

Biblioteket Listerby 

Stadshuset, ingång baksidan 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Peter Bowin (V) samt 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. 

 

Beslut 

Valnämnden godkänner följande röstningslokaler för 

förtidsröstningsperioden 24 augusti till 11 september 2022: 

 

Stadsbiblioteket 

Biblioteket Kallinge 

Biblioteket Hallabro 

Biblioteket Bräkne Hoby 

Biblioteket Listerby 

Stadshuset, ingång baksidan 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 

Therese Emilsson Persson, TFK 
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§ 7 Dnr 2022-000004 110 

Kommunikationsplan valet 2022 

 

Sammanfattning  

Kommunikationsenheten går tillsammans med valkansliet kontinuerligt 

igenom de övergripande kommunikationsinsatser som behövs för 

genomförandet av valet 2022, ett arbete som har resulterat i en 

kommunikationsplan för valet 2022. 

 

Bedömning 

Kommunikationsplanen utgör grund för de kommunikationsinsatser som 

planeras in samt tydliggör tidpunkt och målgrupp. Planen beskriver även 

strategier samt utmaningar och klargör under vilka perioder det behövs extra 

beredskap gällande kommunikationsinsatser. 

Under rubriken Strategier föreslås att frivilliga representanter från 

valnämnden ges möjlighet att utan ersättning, men efter kortare utbildning, 

omvärldsbevaka i sociala medier (fokus Facebook) för att tidigt kunna 

identifiera eventuella påverkans- och/eller desinformationskampanjer. Målet 

är att bemöta uppgifter som är felaktiga i sak, både i en dialog IRL och i 

sociala medier, med hänvisning till säkerställd information på kommunens 

hemsida. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att låta frivilliga representanter från valnämnden, utan ersättning, men efter 

kortare utbildning, omvärldsbevaka i sociala medier och bemöta felaktiga 

uppgifter samt 

att i övrigt notera informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Catharina Christensson (S) samt Nicolas Westrup (SD). 
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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  

 låta frivilliga representanter från valnämnden, utan ersättning, men 

efter kortare utbildning, omvärldsbevaka i sociala medier och bemöta 

felaktiga uppgifter  

 i övrigt notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 
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§ 8 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. 

 

Bedömning 

Valkansliet redogör för senaste aktiviteterna knutna till referensgruppens 

arbete: 

- Underlag för framtagandet av utbildningsstöd 

- Test av mallar i samband med ny grafisk profil 

- Genomgång av ställningstaganden 

- Utbildning bemötande av antagonistiska hot och hat 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V). 

 

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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§ 9 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:  

 Nationell valkonferens, digital, 21 september 2021 

Arrangör: Valmyndigheten och SKR 

Deltagare: Anna-Karin Sonesson, kanslichef samt Hanna Grahn, 

valansvarig 

 

 Introduktionsutbildning i valsäkerhet, enskild digital utbildning, 

december 2021 

Arrangör: Valmyndigheten 

Deltagare: Valnämnden, valkansliet samt kris- och 

beredskapshandläggare 

 

 Valsäkerhet, digital workshop, 9 december 

Arrangör: Valmyndigheten, länsstyrelsen Blekinge län och 

länsstyrelsen Kalmar län 

Deltagare: Helene Fogelberg, ordförande, Hanna Grahn, valansvarig 

samt Per Drysén, Kris- och beredskapshandläggare 

 

 Tryggt valår, 18 januari, digital konferens 

Arrangör: SKR 

Deltagare: Valkansliet samt Per Drysén, Kris- och 

beredskapshandläggare 
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 Rösträtt för vem? Digitalt livesamtal, 21 januari 

Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län 

Deltagare: Hanna Grahn, valansvarig 

 

 Extremism och valet 2022. Digital livesändning, 17 februari 

Arrangör: Länsstyrelserna i Kalmar, Skåne, Blekinge och 

Kronobergs län ihop med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Centrum mot 

våldsbejakande extremism 

Deltagare: Karina Magner-Enarsson och Hanna Grahn 

 

 Val 2022- Utmaningar och möjligheter, digital konferens, 24 

februari,  

Arrangör: SKR 

Deltagare: Valkansliet och valnämndens presidium (antalet deltagare 

beror på aktuella restriktioner)   

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet. 

 

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. 

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 10 Dnr 2022-000006 110 

Informationsärende: Ställningstagande från 
Valmyndigheten - Ställningstagande angående anmälan 
av kandidater för partier som registrerat 
partibeteckning 

 

Sammanfattning  

Vid val till riksdagen ska ett parti som har registrerat sin partibeteckning och 

som vill anmäla sina kandidater göra det skriftligen hos länsstyrelsen.  

Det har i valadministrationen utvecklats en praxis där partierna inför val till 

riksdagen kan välja att anmäla kandidater, men om behov finns, ändå avstå 

från att ha anmälda kandidater i en eller flera riksdagsvalkretsar och där 

istället trycka valsedlar med icke anmälda kandidater. Valmyndigheten 

uppfattar att denna praxis är felaktig och redogör för sin uppfattning om 

rättsläget genom detta ställningstagande.  

 

Valmyndigheten bedömer att  

 ett parti med registrerad partibeteckning som vill anmäla sina 

kandidater i valet till riksdagen måste anmäla samtliga kandidater,  

 ett parti som önskar skydda sig mot oönskade nomineringar måste 

anmäla kandidater i alla valkretsar, och  

 vid den slutliga rösträkningen ska länsstyrelsen, för ett parti som har 

registrerat sin partibeteckning och som anmält samtliga kandidater i 

valet till riksdagen, bedöma namn på icke anmälda kandidater som 

obefintliga.   

 

Bedömning 

Valkansliet presenterar ärendet med syfte att informera valnämnden om 

Valmyndighetens ställningstagande.   

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet. 
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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 noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 11 Dnr 2022-000007 110 

Informationsärende: Ställningstagande från 
Valmyndigheten - Ställningstagande avseende anmälan 
om samtycke till kandidatur 

 

Sammanfattning  

Valmyndigheten gör bedömningen att en anmälan om samtycke till 

kandidatur ska innehålla följande uppgifter för att anses vara komplett:  

 Förnamn  

 Efternamn  

 Personnummer eller i förekommande fall födelsetid  

 Verifikation av identitet genom egenhändig underskrift  

 Det specifika parti som anmälaren samtycker till kandidatur för  

 

En anmälan bör även innehålla anmälarens kontaktuppgifter.  

För att samtycke ska registreras ska en komplett anmälan om samtycke ha 

inkommit till aktuell valmyndighet senast fredagen före valdagen.   

 

Bedömning 

Valkansliet bedömer att ställningstagandet är viktigt så att de anmälningar av 

samtycken som kommer in till valmyndigheterna innehåller tillräckligt med 

information för att det ska vara möjligt att identifiera den som lämnar 

samtycket samt att förhindra att en person blir nominerad mot sin vilja och 

för ett annat parti än ”sitt eget”. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet. 
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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 noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 12 Dnr 2022-000010 110 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Det föreligger inga övriga frågor.   

________________ 
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§ 13 Dnr 2022-000011 110 

Ersättning till röstmottagare 2022 års val 

 

Sammanfattning  

Röstmottagare kommer att anställas för tjänstgöring vid förtidsröstning samt 

valdag vid höstens val.   

 

Bedömning 

Ersättning till röstmottagarna vid valet 2019 var enligt följande: 

Ersättning röstmottagare valdagen   190 kr/timme 

Ersättning ordförande valdagen  770 kr 

Ersättning röstmottagare förtidsröstning  160 kr/timme 

 

En omvärldsbevakning har genomförts för att se hur andra kommuner valt 

att hantera ersättningarna för årets val. Flera kommuner väljer att utbetala en 

fast summa. Valkansliet i Ronneby kommun anser dock att en timbaserad 

betalning är att föredraga då alla röstmottagningsställen har olika 

förutsättningar. 

Valkansliet anser att vice ordförande till viss del gör samma göromål som 

ordföranden varvid även vice ordförande bör få ersättning.   

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden  

att ersättning i samband med valet 2022 beslutas enligt följande: 

 

Ersättning röstmottagare valdagen   200 kr/timme 

Ersättning ordförande valdagen  780 kr 

Ersättning vice ordförande   450 kr 

Ersättning röstmottagare förtidsröstning  170 kr/timme 

 

Milersättning mellan hemmet och vallokalen enligt avtal. 
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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. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar om ersättning i samband med valet 2022 enligt 

följande : 

Ersättning röstmottagare valdagen   200 kr/timme 

Ersättning ordförande valdagen  780 kr 

Ersättning vice ordförande   450 kr 

Ersättning röstmottagare förtidsröstning  170 kr/timme 

 

Milersättning mellan hemmet och vallokalen enligt avtal. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 

 


