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Sammanträdesdatum 

2021-09-03 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen kl 13:00-14:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Catharina Christensson (S) 

Justeringens plats och tid Justeringen sker digitalt 2021-09-08 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-9 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 Helene Fogelberg (M)  

 Justerare 

  

 Catharina Christensson (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-03 

Datum då anslaget sätts upp 2021-09-08 

  

Datum då anslaget tas ner 2021-10-01 

  

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 
Agnetha Wildros (S) 
Christer Stenström (M) 
Joakim Jonasson (L) 
Catharina Christensson (S) 2:e vice ordförande 
Kenneth Hasselberg (S) 
Martin Moberg (S) 
Peter Bowin (V) §§ 3-9 
Nicolas Westrup (SD) 
Mattias Ronnestad (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) tjänstgör istället för Jan Demerud (M)         §§ 1-9 
Sven-Åke Carlén (MP) tjänstgör istället för Peter Bowin (V)       §§ 1-2 
Ulla Böja (SD) ersätter Mattias Ronnestad (SD)                         §§ 1-9 

Övriga närvarande  

Ersättare Lindis Ohlsson (S) 
Sven-Åke Carlén (MP) §§ 3-9 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Teo Zickbauer (S) 

Tjänstemän Hanna Grahn, utredare/valsamordnare 
Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Sofie Andersson, nämndsekreterare 

Övriga  
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§ 1 Dnr 2021-000001 110 

Val av justerare, tid för justering, förändring av 
dagordningen 

 

 

Sammanfattning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) meddelar att hon har en övrig fråga och 

frågar ledamöterna om de har några förändringar de vill göra på 

dagordningen. 

 

Yrkande 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att en punkt övrigt läggs till sist i 

dagordningen samt att Catharina Christensson (S) utses att justera 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) stället proposition på egna yrkanden och 

finner att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Valnämnden utser Catharina Christensson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2021-09-08. 

En punkt Övrigt läggs till sist på dagordningen. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2019-000026 110 

Valdistrikt 2022 

Utredare/valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Valkansliet fick 2019-02-14 § 2 i uppdrag att tillsammans med GIS-

samordnare genomföra en översyn av kommunens valdistrikt inför valet 

2022. 

Ett valdistrikt är ett geografiskt område vilka Valmyndigheten 

rekommenderar ska bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.  

Ronneby kommun är indelad i 19 valdistrikt. Fyra av de 19 distrikten har 

under 1 000 röstberättigade invånare. 

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av 

kommunfullmäktige. Beslut om valdistrikt måste ha fattats senast den 1 

december året innan valåret för att gälla vid nästa val.  

 

Bedömning 

Ronneby kommuns valdistrikt har genomgått en översyn med fokus på 

geografisk gränsdragning, antal röstberättigade, tidigare års valdeltagande 

samt befintliga lokalers kapacitet. Med hänvisning till kommunens 

belägenhet som landsbygdskommun i relation till att minimera förändringar 

som riskerar att påverka valdeltagandet negativt föreslås inga förändringar i 

antalet valdistrikt att göras. Däremot genererar översynen ett förslag där 

vissa valdistrikts gränser justeras med syfte att ge ett jämnare flöde i 

vallokalerna på valdagen.  

 

Förslag till beslut 

Valkansliet föreslår valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna den geografiska indelningen för de 19 föreslagna valdistrikten 

för val till riksdag, kommun och region år 2022.  

 

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Christer Stenström (M) samt Joakim Jonasson (L). 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(19) 
2021-09-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna den geografiska indelningen för de 19 föreslagna valdistrikten 

för val till riksdag, kommun och region år 2022 enligt bilaga. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 3 Dnr 2021-000002 110 

Sammanträdesplan valnämnden 2021-2022 

Utredare/valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Sammanträdestider för året 2021 föreslås enligt nedan: 

Torsdagen den 11 november, klockan 13:00-16:00 i Ronnebysalen 

 

Sammanträdestider för valåret 2022 föreslås enligt nedan: 

Torsdagen den 17 februari, klockan 13:00-16:00 i Ronnebysalen 

Torsdagen den 12 maj, klockan 13:00-16:00 i Kallingesalen 

Torsdagen den 18 augusti, klockan 13:00-16:00 i Kallingesalen 

Onsdagen den 14 september, klockan 10:00-17:00 i Kallingesalen 

Torsdagen den 10 november, klockan 13:00-16:00 i Kallingesalen 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta att godkänna sammanträdesplan för åren 2021 

och 2022.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) samt Christer Stenström 

(M) 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna sammanträdesplan för åren 2021 och 

2022 enligt följande: 

År 2021 

Torsdagen den 11 november, klockan 13:00-16:00 i Ronnebysalen 

År 2022 

Torsdagen den 17 februari, klockan 13:00-16:00 i Ronnebysalen 

Torsdagen den 12 maj, klockan 13:00-16:00 i Kallingesalen 

Torsdagen den 18 augusti, klockan 13:00-16:00 i Kallingesalen 

Onsdagen den 14 september, klockan 10:00-17:00 i Kallingesalen 

Torsdagen den 10 november, klockan 13:00-16:00 i Kallingesalen 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten 
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§ 4 Dnr 2021-000003 110 

Information om budget 2022-2023 samt plan 2024-2025 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande information: 

 

Sammanfattning  

Valnämnden har under valåren 2018 och 2019 klarat sin budget med viss 

marginal enligt nedan.  

Budget 2018 Redovisat 2018 Budget 2019 

 

Redovisat 2019 

 2 152 000 1 907 300 

 

1 907 000 

 

1 558 500 

  

Budgetbeloppet för kommande valår ligger på 2 099 tkr. En genomgång har 

gjorts i detalj avseende de olika kostnadsslagen. Jämfört med tidigare val är 

bedömningen att kostnaden kommer att öka framför allt för personal (fler 

röstmottagare), representation (fler röstmottagare), transportmedel, 

annonsering samt väktare. Med ett förmodat ökat statsbidrag är dock 

bedömningen att den givna budgeten kan hållas.  

Eftersom det pågående budgetarbetet även inkluderar planåren 2024-2025 

har ett äskande om utökad budget för 2024, då det är val till 

Europaparlamentet, gjorts till budgetberedning. Äskandet är 1 801 tkr vilket 

totalt ger en budget på 1 907 tkr. Då vi inte vet vad intäkten i form av 

statsbidrag blir bygger budgeten på tidigare givet statsbidrag. Efter 

erfarenheter från valet 2022 kan äskandet och budgeten för 2024 komma att 

förändras.  

 

Förslag till beslut 

Valnämnden förslås besluta att notera informationen till protokollet.  

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kanslichef 
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§ 5 Dnr 2021-000004 110 

Undertecknande av handlingar vid val till riksdag, 
kommun, region 2022 

Utredare/valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Valnämndens ordförande, eller dennes ersättare, samt en tjänsteperson från 

kommunen ska underteckna handlingar under mottagning på valnatten samt 

vid valnämndens preliminära rösträkning och inlämning av röster till 

länsstyrelsen.  

Bedömning 

Valkansliet bedömer att följande tjänstepersoner kan komma att behöva 

underteckna handlingar i samband med valet: 

 

Hanna Grahn, valansvarig 

Karina Magner-Enarsson, handläggare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

att ge följande tjänstepersoner rätt att underteckna handlingar i samband med 

valet: 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Karina Magner-Enarsson, handläggare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M) samt ledamot Peter 

Bowin (V). 
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Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Valnämnden ger följande tjänstepersoner rätt att underteckna handlingar i 

samband med valet: 

Hanna Grahn, valsamordnare 

Karina Magnér-Enarsson, handläggare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn 

Karin Magnér-Enarsson 

Christoffer Svensson 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 6 Dnr 2021-000005 110 

Kvittensrätt försändelser 

Utredare/valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Vid mottagande och utlämnande av försändelser och röster i samband med 

riksdagsvalet 2022 krävs fullmakt för att garantera avsändaren att 

försändelsen lämnas till Post Nord eller annan behörig part.  

  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta  

att följande personer beviljas fullmakt att motta och utlämna försändelser 

och röster i samband med riksdagsvalet 2022: 

 

Hanna Grahn  

Palle Petersen  

Goldit Liljeberg 

Karina Magner- Enarsson 

Agneta Vedeskog 

Eva Hansson 

Lena Carlsson 

Anna-Karin Sonesson 

 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att valnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 

Valnämnden beviljar följande personer fullmakt att motta och utlämna 

försändelser och röster i samband med riksdagsvalet 2022: 

Hanna Grahn  

Palle Petersen  

Goldit Liljeberg 

Karina Magnér- Enarsson 

Agneta Vedeskog 

Eva Hansson 

Lena Carlsson 

Anna-Karin Sonesson 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn  

Palle Petersen  

Goldit Liljeberg 

Karina Magnér- Enarsson 

Agneta Vedeskog 

Eva Hansson 

Lena Carlsson 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 7 Dnr 2021-000006 110 

Allmän information inför val 2022 

Utredare/valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande information: 

 

Sammanfattning  

Valkansliet informerar om förberedelserna inför valet till riksdag, kommun- 

och regionfullmäktige 2022.  

 Inför uppkommen möjlighet till extraval våren/sommaren 2021 

påbörjades ett arbete avseende genomgång av lämpliga vallokaler, ett 

arbete som även gynnar valet 2022. 

 Valkansliets arbete utifrån ett säkerhetsperspektiv påbörjats. 

 Avtal avseende valadministrativt system har efter upphandling 

tecknats till och med 2024-12-31. 

 

Valkansliet informerar vidare om pågående statlig utredning Stärkt skydd 

mot manipulationer av valsystemet, Dir.2020:30. En parlamentarisk 

kommitté ska bl.a. 

 analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av 

säkerhetsfrågor vid val, 

 bedöma om skyddet mot påverkan på väljarna vid röstningen är 

tillräckligt eller om det kan stärkas, 

 utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ och 

analysera behovet av åtgärder för att ytterligare minska riskerna för 

manipulationer av valsystemet, och 

 föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med 

svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt. 

Ett delbetänkande, Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen SOU 

2021:7, presenterades i januari 2021. 

Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 oktober 2021.   

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 
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att lägga informationen till protokollet 

 

Deltar i debatten 

I debatten delar ordförande Helene Fogelberg, ledamöterna Christer 

Stenström (M), Agnetha Wildros (S), Catharina Christensson (S), Martin 

Moberg(S), Peter Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Nicolas 

Westrup (SD), Joakim Jonasson (L) samt ersättare Teo Zickbauer (S) 

 

Yrkanden 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar att frågan om påfyllnad av partiernas 

valsedlar ska utredas vidare utifrån kommitténs betänkande samt önskemål 

om att varje parti ska slippa köra runt till vallokalerna med valsedlar.  

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på de båda yrkandena 

och finner att valnämnden bifaller desamma.  

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet samt ger valkansliet i 

uppdrag att utreda frågan om påfyllnad av partiernas valsedlar utifrån 

kommitténs betänkande samt önskemål om att varje parti ska slippa köra 

runt till vallokalerna. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn 
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§ 8 Dnr 2020-000001 110 

Informationsärende - Referensgrupp Valmyndigheten 

Utredare/valsamordnare Hanna Grahn lämnar följande information: 

 

Sammanfattning  

Sedan hösten 2019 ingår Ronneby kommun i Valmyndighetens 

referensgrupp för utveckling av framtida val.  

 

Bedömning 

Hösten 2019 efterfrågar Valmyndigheten kommuner som vill utgöra 

referensgrupp till deras utvecklingsarbete inför framtida val i frågor som 

bland annat berör grafisk profil, utveckling av röstlängden samt 

säkerhetsfrågor.  

Ronneby kommun lämnade tillsammans med cirka 70 andra kommuner sitt 

intresse för deltagande i arbetet. Utifrån storlek, geografi, län samt erfarenhet 

hos valhandläggarna valdes Ronneby tillsammans med tolv kommuner ut att 

deltaga i arbetet. 

Uppdraget består exempelvis i att ge återkoppling på olika förslag till 

förbättringar som Valmyndigheten presenterar, svara på direkta frågor om 

kommunens arbete med val samt deltaga i digitala workshops och möten.  

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten ordförande Helen Fogelberg (M), ledamöterna Agnetha Wildros 

(S), Peter Bowin (V), Joakim Jonasson (L) samt tjänstgörande ersättare Ulla 

Bölja (SD) 
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Yrkanden 

Ledamot Peter Bowin (V) yrkar, då informationen var bra, att valnämnden 

även fortsättningsvis får kontinuerlig information om deltagandet i 

referensgruppen. 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på de båda yrkandena 

och finner att valnämnden bifaller desamma.  

 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet samt ger valkansliet i 

uppdrag att kontinuerligt återkomma med information om deltagandet i 

referensgruppen. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn 
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§9 Dnr 2021-000007 119 

 

Övrigt 

 

Sammanfattning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) lyfter frågan om fika i nämnden. Ska det 

serveras fika och ska nämnden stå för kostnaden eller ska ledamöterna stå för 

kostnaden själva? 

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Peter Bowin (V), Agnetha Wildros (S), Susanne Petersson 

(C) samt Christer Stenström (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att valkansliet får i uppdrag att 

återkomma med konkret förslag på lösning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att valnämnden bifaller detsamma.  

 

Beslut 

Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att återkomma med ett konkret förslag 

på hur frågan om fika i samband med valnämndens sammanträden kan lösas. 

 

________________ 

Exp: 

Valkansliet 

 



 

 

 

Ronneby kommun 
Hemsida 

www.ronneby.se 
Telefon 

0457-61 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-0837 

Postadress 

372 80 Ronneby 
Besöksadress 

Stadshuset 
Karlshamnsvägen 4 

E-post 

stadshuset@ronneby.se 

 

 

 

Hanna Grahn, 0457-61 80 49 
hanna.grahn@ronneby.se 

 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-01 
  

  

 

 
 

 

 

Anteckningar - genomförda förändringar förslag till 

valdistrikt valet 2022 

 

 

CENTRUM  Fått kvarteret runt Fredriksbergsskolan 

av valdistrikt Fredriksberg 

LUGNET Fått del av valdistrikt Centrum- från 

torget och Bergslagen (åkröken). Bra 

lokal kan ta fler röstande 

ESPEDALEN Fått Skärmvägen mfl i söder från 

valdistrikt Persborg 

PERSBORG Norra delen runt Vidablick har gått till 

valdistrikt Älgbacken 

ÄLGBACKEN Fått Vidablick från valdistrikt Persborg 

FREDRIKSBERG Lämnat del runt Fredriksbergsskolan till 

valdistrikt Centrum samt lämnat östra 

delen av Angelskogsvägen (delen runt 

Heaby) till Listerby Södra 

LISTERBY S Fått delar av Angelskogsvägen från 

valdistrikt Fredriksberg 

FÖRKÄRLA-LISTERBY N Stor del norr om E22 borttaget och 

överfört till valdistrikt Hjortsberga-

Edestad (lokalen är bättre i Johannishus) 

HASSELSTAD-ERINGSBODA Fått området norr om Tolseboda och sjön 

Sännen (vid Listersjöarna, väg 122) från 

valdistrikt Hjortsberga-Edestad 

HÄGGATORP Fått området norr om E22/Viggen-

området från Kalleberga 

KALLEBERGA Lämnat Viggenområdet till valdistrikt 

Häggatorp – kan ta fler väljare 
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