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Valnämnd 

Sammanträde måndagen den 11 april 2022 kl. 16:30 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 
 

Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Peter Wesley (KD)  
Ersättare: Emil Erdelius (MP) 

1.  Fastställande av vallokaler och 
öppettider för allmänna val 
2022 
 

2022-00022  Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer vallokaler och öppettider  
för valdag, förtidsröstning och förtidsröstning på 
särskilda boenden enligt bilaga A-C daterade  
2022-03-22.  
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Ärende Beteckning Förslag 

2.  Riktlinjer för utläggning av 
valsedlar vid RKR valet 2022 
 

2022-00021  Förslag till beslut 
Röstmottagarna ansvarar för att placera ut de 
valsedlar som valnämnden enligt lag åligger att 
tillhandahålla.  
Valnämnden ansvarar också för att lägga ut 
partivalsedlar för de partier som är representerade i 
regionfullmäktige där röstmottagningsstället ligger, 
förutsatt att partiet begärt utläggning av valsedlar. 
 
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige vid 
förtidsröstningslokal själva leverera sina 
namnvalsedlar till valkansliet enligt 
inlämningsinstruktioner från kansliet senast 8 
augusti 2022 för utläggning. I annat fall ansvarar 
partierna själva för att leverera sina namnvalsedlar 
till respektive förtidsröstningslokal.  
 
Partierna ansvarar för att vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige själva leverera sina 
namnvalsedlar till respektive vallokal på valdagen. 
Detsamma gäller för övriga partier vars valsedlar 
valnämnden inte ansvarar för. Valsedlarna ska 
levereras i samband med att vallokalen öppnar.  
 
Om valsedlarna tar slut kontaktar röstmottagaren 
den kontaktperson som respektive parti angett i 
förväg för leverans av nya valsedlar. 
 
Valsedlarna ska placeras i Valmyndighetens 
valsedelställ i följande bokstavsordning; 
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, 
Kungsbackakorna (endast kommunfullmäktige- 
valet), Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 
Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, 
Vänsterpartiet och blanka valsedlar enligt bilaga 2 
till denna skrivelse.  
Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 
placeras partivalsedlar respektive namnvalsedlar i 
olika valsedelsställ. Eventuella övriga partiers 
valsedlar läggs i bokstavsordning i ett tredje ställ.  
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Ärende Beteckning Förslag 

3.  Tjänstgörande personer vid 
valnämndens kansli - val 2022 
 

2022-00015  Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att Andrea Egerlundh, Andrea 
Helmersson, Anette Lindblom, Anna Rehnberg, Eva 
Böhnke, Eva Holmberg, John Karlsson, Johan 
Arvidsson, Karin Malmsten, Kristian Egstedt, 
Kristina Gudmundson, Linnea Princis, Patrik 
Johansson, Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och 
Zhale Rashid får i uppdrag att, jämte ordförande och 
vice ordförande, utgöra valnämndens kansli vid 
riksdag- kommun- och regionvalet 2022. 
I händelse av förfall delegeras till ordföranden att 
utse ersättare till valnämndens kansli. 
Ersättning utgår för arbete under valdagen 
motsvarande ordförande i vallokal med 2 000 kronor 
för en halvdags tjänstgöring och 4 000 kronor för 
heldags tjänstgöring till anställda/medarbetare (dvs 
ej till förtroendevalda) inom valkansliet.  

4.  Ambulerande röstmottagare 
riksdags- region- och 
kommunval 2022 
 

2022-00019  Förslag till beslut 
Valnämnden utser Andrea Helmersson, Anette 
Lindblom, Eva Böhnke, Eva Holmberg, Kristina 
Gudmundson, Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och 
Zhale Rashid till ambulerande röstmottagare.  
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Ärende Beteckning Förslag 

5.  Rättelse av Arvoden för 
valförrättare - val 2022 
 

2021-00012  Förslag till beslut 
Valnämnden fastställer följande arvoden för 
riksdags- kommun- och regionvalen 2022: 
Ordförande i valdistrikt 4 000 kronor  
Vice ordförande i valdistrikt 3 400 kronor 
Röstmottagare 3 200 kronor 
Reserver 825 kronor (3 200 vid inträde som 
röstmottagare)  
Röstmottagare förtidsröstning lördag/söndag 400 
kronor/timme 
Röstmottagare vid förtidsröstning vardag 200 
kronor/timme 
Extra rösträknare valdagen 350 kronor/timme 
 
De fastställda arvodena inkluderar semesterlön, 
semesterersättning, ersättning för utbildning samt 
kostnadsersättning. 
 

6.  Röstberättigade per 2022-03-01 
 

2022-00020  Förslag till beslut 
Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

7.  Inkomna skrivelser 2022 
 

2022-00001  Förslag till beslut 
Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

8.  Information från ledamöter och 
förvaltning 2022 
 

2022-00011  Förslag till beslut 
Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

 
Alf Olofsson 
ordförande 

Kristina Gudmundson 
sekreterare 
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