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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-18 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen kl. 13:00-15:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Catharina Christensson (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2022-08-25 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 28-35 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 Helene Fogelberg (M)  

 Justerare 

  

 Catharina Christensson (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-26 

  

Datum då anslaget tas ner 2022-09-17 

  

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 Anna-Karin Sonesson  
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Närvarolista 

Beslutande  

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

Tjänstgörande ersättare Lena Runesson (C) §§ 28-31, delvis 32 
Ewa-Stina Johansson (KD)                           §§ 33-35 

  

Övriga närvarande  

Ersättare Nils Nilsson (S) 
Lindis Ohlsson (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) 
Ulla Bölja (SD) 
Ewa-Stina Johansson (KD) 
Teo Zickbauer (S) 

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Hanna Grahn, valsamordnare 
Robin Engström, valhandläggare 
Heike Rosenqvist, kommunikatör, § 30 
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§ 28 Dnr 2022-000008 110 

Val av justerare 

 

 

Beslut 

Catharina Christensson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens 

protokoll. Justering sker digitalt 2022-08-25.  

________________ 
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§ 29 Dnr 2022-000009 110 

Godkännande av dagordning 

 

 

Yrkanden 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar att valsedelsdistribution tas med under 

punkten övriga frågor.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämndens bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen med tillägget att under punkt 8 Övriga 

frågor tas valsedelsdistributionen upp. 

________________ 
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§ 30 Dnr 2022-000004 110 

Kommunikationsplan valet 2022 

 

Sammanfattning  

Vid valnämndens sammanträden 2022-02-17 § 7 beslutades att låta frivilliga 

representanter från valnämnden, utan ersättning, men efter kortare 

utbildning, omvärldsbevaka i sociala medier och bemöta felaktiga uppgifter. 

Kommunikatör Heike Rosenqvist informerar om ”Desinformation i sociala 

medier” med följande innehåll 

- Sociala medier 

- Sårbeheter i sociala medier 

- Påverkanstekniker 

- Konsekvenser 

- Hur kan vi bemöta eller förebygga det? 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

 

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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________________ 
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§ 31 Dnr 2022-000011 110 

Ersättning till röstmottagare 2022 års val 

Valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Med anledning av valnämndens beslut 2022-03-17 § 16 som innebär att den 

som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller 

rösträknare kan inte längre valnämndens presidium utgöra ersättare för 

röstmottagare som lämnar sent återbud till tjänstgöring på valdagen.  

För att säkra upp tillgång på röstmottagare finns möjligheten att utbilda 

några vikarierande röstmottagare som mot betalning kan ha ”jour” del av 

valdagen.    

 

Bedömning 

Osäkerhet inför höstens utveckling avseende pandemin Covid-19 samt ett 

osäkert säkerhetsläge har bidragit till utredning av ärendet. Jämfört med 

tidigare val kan presidiets ledamöter inte längre utföra hastiga inhopp varvid 

annan lösning behöver finnas.  

Vid omvärldsbevakning finner valkansliet att flertalet kommuner använder 

sig av arvoderade vikarier som under valdagen står stand-by för att 

skyndsamt ersätta en uppkommen vakans hos vallokal eller röstningslokal. 

Ersättning och förutsättningar varierar stort mellan kommunerna 

Valkansliet anser att det finns ett behov att mot ersättning knyta till sig 

utbildade röstmottagare som kan tjänstgöra som röstmottagare. I de fall en 

vikarierande röstmottagare behöver ersätta en ordinarie röstmottagare 

erhåller vikarien istället samma ersättning som denne skulle haft. Vikariens 

jourtid föreslås tidsbegränsas. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att upp till fem röstmottagare, efter genomförd och betald utbildning, vid 

behov kan arvoderas till vikarierande röstmottagare på valdagen den 11 

september, 

att vikarierande röstmottagare på valdagen den 11 september står till 

valnämndens förfogande mellan klockan 07:00 fram till klockan 12:00 för 

option på resterande valdagen om behov skulle uppstå inom den angivna 

tiden samt 
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att ersättning för vikarierande röstmottagare utgörs av ett engångsbelopp 500 

kronor samt tidigare beslutad ersättning för utbildning. 

 

Deltar i debatten 

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

Susanne Petersson (C), Agnetha Wildros (S) samt Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (S)D yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden beslutar att 

- upp till fem röstmottagare, efter genomförd och betald utbildning, vid 

behov kan arvoderas till vikarierande röstmottagare på valdagen den 

11 september, 

- vikarierande röstmottagare på valdagen den 11 september står till 

valnämndens förfogande mellan klockan 07:00 fram till klockan 

12:00 för option på resterande valdagen om behov skulle uppstå inom 

den angivna tiden samt 

- ersättning för vikarierande röstmottagare utgörs av ett engångsbelopp 

500 kronor samt tidigare beslutad ersättning för utbildning. 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(14) 
2022-08-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr 2021-000006 110 

Allmän information inför val 2022 

 

Sammanfattning  

Valkansliet befinner sig en intensiv period kantad av förberedelser inför 

höstens val. Valkansliet informerar valnämnden om det pågående arbetet 

med bemanning, lokaler och transporter. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att notera informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

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

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

Ronnestad (SD). 

 

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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§ 33 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: 

- Digital utbildning i bemötande och säkerhet 

 

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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§ 34 Dnr 2021-000013 110 

Delegationsärenden 2021-2022 

Valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Valnämndens ordförande har enligt valnämndens delegationsordning 

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

kan avvaktas. 

Beslutanderätt att förordna ordförande, vice ordförande samt röstmottagare 

innehas enligt delegationsordning av valsamordnarna. 

 

Bedömning 

Förtidsröstning Bräkne-Hoby 

Valnämnden beslutade 2022-02-17 § 21 att godkänna Bräkne-Hoby bibliotek 

som röstningslokal under årets förtidsröstning, men med anledning av höga 

radonvärden behöver annan lokal tas i anspråk.  

Valkansliet har besökt och utvärderat ett flertal potentiella lokaler i Bräkne-

Hoby och föreslår att PRO-lokalen med adress Brunnsvägen 2 används för 

förtidsröstning med samma öppettider som förtidsröstningen skulle ha haft i 

biblioteket. 

Valnämndens ordförande Helene Fogelberg har för valnämnden beslutat 

godkänna att att PRO-lokalen i Bräkne-Hoby används som röstningslokal i 

samband med årets förtidsröstning 24 augusti till 10 september. 

Aktuell lokal ska vara öppen för förtidsröstning enligt följande:  

Måndagar kl 15:00-19:00 

Onsdagar kl 10:00-12:00 samt 13:00-17:00 

Torsdagar kl 13:00-17:00 

Lördagar kl 10:00-13:00 

 

Förordnande av röstmottagare 

Valsamordnare Hanna Grahn har för valnämnden förordnat röstmottagare 

enligt delegationsbeslut.   
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Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta  

att notera återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

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

Joakim Jonasson (L). 

 

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 återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 
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§ 35 Dnr 2022-000010 110 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

Peter Bowin (V) lyfter frågan om distribution av namnvalsedlar och framför 

att han vill att valkansliet ansvarar för att organisera och genomföra 

disributionen av namnvalseldar vid förtidsröstning och valdag.  

Valnämnden för diskussioner i frågan.   

 

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Catharina Christensson (S), tjänstgörande ersättare Ewa-Stina 

Johansson (KD) samt ersättare Teo Zickbauer (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att diskussionen notera till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

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

och ställer proposition på detsamma.  

 

Beslut 

Valnämnden noterar diskussionen till protokollet. 

________________ 

 


