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Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 
Plats och tid Stadshuset, Kallingesalen kl. 13:00 – 14:40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Martin Moberg (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2022-11-17 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 39-44 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 Helene Fogelberg (M)  

 Justerare 

  

 Martin Moberg (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-10 

Datum då anslaget sätts upp 2022-11-18 

  

Datum då anslaget tas ner 2022-12-10 

  

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 
Agnetha Wildros (S) 
Joakim Jonasson (L) 
Martin Moberg (S) 
Peter Bowin (V) 
Mattias Ronnestad (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
Jan Demerud (M) 

Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C) tjänstgör istället för Jennie Risberg (M) 
Nils Nilsson (S) tjänstgör istället för Catharina Christensson (S) 
Teo Zickbauer (S) tjänstgör istället för Kenneth Hasselberg (S) 
Ulla Bölja (SD) tjänstgör istället för Nicolas Westrup (SD)  

Övriga närvarande  

Ersättare Sven-Åke Carlén (MP) 
Ewa-Stina Johansson (KD) 
Lena Runesson (C) 
 

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Hanna Grahn, utredare/valansvarig 
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§ 39 Dnr 2022-000008 110 

Val av justerare 

 

 

Beslut 

Martin Moberg (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt 2022-11-17. 

________________ 
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§ 40 Dnr 2022-000009 110 

Godkännande av dagordning 

 

 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen. 

________________ 

 



 

Valnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(11) 
2022-11-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2022-000027 110 

Sammanfattning och utvärdering av valet 2022 

 

Sammanfattning  

Valkansliet informerar valnämnden om 2022 års genomförda val avseende 

förtidsröstning, valdag, bemanning samt valdeltagande. 

 

Bedömning 

Efter avslutat val har samtliga röstmottagare erbjudits att besvara en enkät 

om deras upplevelse av att tjänstgöra som röstmottagare. Frågorna täckte in 

ett antal områden i valprocessen: röstmottagares motivation för att jobba 

med val, lokaler, bemanning, material, utbildning, bemötande av väljare et 

cetera. Svarsfrekvensen var 79,7 %. 

Sammanfattningsvis kan man notera att samtliga röstmottagare anger att 

deras upplevelse av att ha arbetet med valet i kommunen är antingen 

alltigenom positiv (75,4 %) eller till största del positiv (22 %) och att det 

stora flertalet gärna arbetar som röstmottagare igen. 

Totalt avlades 9512 förtidsröster i någon av kommunens åtta 

röstningslokaler och ambulerande röstmottagning. 8805 väljare röstade 

under perioden 24 augusti till 10 september medan 707 personer 

förtidsröstade på valdagen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden besluta 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Deltar i debatten 

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

Jonasson (L) samt tjänstgörande ersättarna Teo Zickbauer (S) och Ulla Bölja 

(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 noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 42 Dnr 2022-000028 110 

Ekonomisk uppföljning valåret 2022 

 

Sammanfattning  

Ekonomisk uppföljning för valnämnden per 2022-11-01 visar ett överskott 

på knappt 452 tkr. Det återstår kostnader som ska belasta valnämndens konto 

men prognosen för hela 2022 är ändå överskott. Överskottet beror till allra 

största del på ett större bidrag från Valmyndigheten än beräknat i budgeten. 

Utan det högre bidraget bedöms att utfallet hade hamnat på budget.    

 

Förslag till beslut 

Valnämnden förslås notera informationen om den ekonomiska uppföljningen 

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 om den ekonomiska uppföljningen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 43 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. 

Beslutanderätt att förordna ordförande, vice ordförande samt röstmottagare 

innehas enligt delegationsordning av valsamordnarna. 

 

Bedömning 

Förordnande av röstmottagare 

Valnämndens ordförande Helene Fogelberg har för valnämnden förordnat 

röstmottagare enligt delegationsbeslut.   

 

Förordnande av röstmottagare 

Valsamordnare Hanna Grahn har för valnämnden förordnat röstmottagare 

enligt delegationsbeslut.  

 

Begäran om yttrande 

Valnämndens ordförande Helene Fogelberg har för valnämndens räkning 

lämnat in yttrande på begäran av Diskrimineringsombudsmannen. 

 

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslås besluta  

 

att notera återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Peter Bowin (V). 
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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 återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 
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§ 44 Dnr 2022-000010 110 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

Ordförande Helene Fogelberg (M) avslutar med att tacka  

- ledamöter och ersättare i nämnden för denna mandatperioden 

- särskilt ledamöter och ersättare som nu lämnar valnämnden 

- valansvarig Hanna Grahn och 

- kanslichef Anna-Karin Sonesson 

     

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) samt Joakim Jonasson (L). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att övriga frågor noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.  

 

Beslut 

Valnämnden noterar övriga frågor till protokollet. 

________________ 

 


