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§9
Dnr 2022-00022
Fastställande av vallokaler och öppettider för allmänna val 2022
Beslut
Valnämnden fastställer vallokaler och öppettider för valdag, förtidsröstning och
förtidsröstning på särskilda boenden enligt bilaga A-C daterade 2022-03-22.
Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagare kan beställas per telefon fram
till klockan 15.00 på valdagen och sista bokade tid är klockan 18.00.
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun är ansvarig för att tillhandahålla lämpliga lokaler som kan användas
som vallokaler på valdagen. Kungsbacka kommun har vid valen 11 september 2022
46 stycken vallokaler, vilket är en ökning med tre vallokaler jämfört med valet 2019.
Enligt Vallagen 4 kapitel 21 § ska en vallokal vara öppen för röstning mellan
klockan 8.00 och 20.00. Vidare står det i samma kapitel 24 § att kommunen
bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. I
varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara öppen varje
dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som kommunen har
anordnat.
Under förtidsröstningen föreslås 13 förtidsröstningslokaler med god geografisk
spridning i kommunen, att förtidsröstning anordnas på kommunens samtliga vård och
omsorgsboenden samt att ambulerande röstmottagare finns att tillgå efter bokning.
På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för
röstmottagning under den tid som enligt 21 § första stycket gäller för röstning i en
vallokal.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-22
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Johansson (M) yrkar att tillägg ska göras att sista tid att ringa och beställa
ambulerande röstmottagare på valdagen är klockan 15.00. Sista tid att få
ambulerande röstmottagare är klockan 18.00.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag och Christian Johansson (M) yrkande.
Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag och Christian Johansson (M)
yrkande mot varandra, och finner att valnämnden bifaller Christian Johansson (M)
yrkande.
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§ 10
Dnr 2022-00021
Riktlinjer för utläggning av valsedlar vid RKR valet 2022
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 (endast
riksdagsvalet), Kristdemokraterna, Kungsbackaborna (endast
kommunfullmäktigevalet), Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och blanka valsedlar.
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.
Sammanfattning av ärendet
En ordningsfråga som uppmärksammats kring röstmottagning är ordningen bland
valsedlarna. I 8 kap 2 § vallagen anges att det vid val förekommer tre typer av
valsedlar; valsedlar med parti- och valbeteckning, valsedlar med parti- och
valbeteckning samt uppgifter om kandidater och valsedlar med enbart valbeteckning.
Enligt vallagen, samma paragraf, ska valsedlarna placeras på lämpligt ställe i
anslutning till eller inne i vallokalen eller förtidsröstningslokalen. Det är viktigt att
alla partiers valsedlar behandlas och presenteras på ett likvärdigt sätt.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-22
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Samtliga förtidsröstningslokaler
Samtliga vallokaler
De partiers valsedlar som valnämnden enligt lag åligger att tillhandahålla;
Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ,
Kristdemokraterna, Kungsbackaborna Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet
Kommunens officiella webbplats kungsbacka.se
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§ 11
Dnr 2022-00015
Tjänstgörande personer vid valnämndens kansli - val 2022
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, Linnéa Princis, Patrik Johansson,
Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och Zhale Rashid får i uppdrag att, jämte
ordförande och vice ordförande, utgöra valnämndens kansli vid riksdag- kommunoch regionvalet 2022.
I händelse av förfall delegeras till ordföranden eller dennes ersättare 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.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska besluta vilka som ska ingå i valnämndens kansli under riksdagkommun- och regionvalet 11 september 2022. En översyn av kansliets organisation
har gjorts inför de allmänna valen 2022. För att göra valkansliet mindre sårbart har
en valsamordnare till projektanställts.
Personerna kommer att delta under valdagen och arbeta b.la. med att kalla in
eventuella ersättare för valförrättare som inte kan tjänstgöra, köra ut förtidsröster,
svara på frågor och vara tillgängliga i stadshuset samt ta emot de räknade rösterna
från vallokalerna på valdagskvällen.
Utvärderingen av 2019 års val visade att organisationen fungerat väl och valkansliets
bedömning är att föreslagen organisation kommer att kunna genomföra 2022 års
allmänna val på ett säkert och effektivt sätt.
Ersättning till valkansliets medarbetare är att likställa med att arbeta i vallokal under
valdagen även om de inte innehar rollen valförrättare. Ersättning bör därför utgå.
Förtroendevalda får ersättning enligt riktlinjer för arvode.
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-16
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden bifaller det.
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§ 12
Dnr 2022-00019
Ambulerande röstmottagare riksdags- region- och kommunval 2022
Beslut
Valnämnden utser Andrea Helmersson, Anette Lindblom, Eva Böhnke, Eva
Holmberg, Kristina Gudmundson, Sofia Jonsson, Victoria Pettersson och Zhale
Rashid till ambulerande röstmottagare.
Sammanfattning av ärendet
Vallagen 7 kapitlet 3 a §; Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning
eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det
lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare.
Kommunen ska förordna ambulerande röstmottagare. Det kan röra sig om anställda
eller tidigare anställda hos kommunen, men även andra personer som på grund av
sina personliga egenskaper bedöms som lämpliga att anförtros en sådan uppgift.
Ambulerande röstmottagare har samma status som övriga röstmottagare, vilket
innebär att skyldigheten att utbilda även gäller för dessa.
Ambulerande röstmottagare ska bära en skylt eller annat kännetecken som anger att
de är ambulerande röstmottagare samt även ha med sig protokollsutdrag eller annan
handling som utvisar att de förordnats.
Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för förtidsröstning
ska tillämpas. Det vill säga minst två ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta
tillsammans hela tiden
Beslutsunderlag
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2022-03-18
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Berörda ambulerande röstmottagare
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§ 13
Dnr 2021-00012
Arvoden för valförrättare - val 2022
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.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade vid sammanträde 2021-11-22 § 21 arvoden för valförrättare
vid val 2022 bland annat att arvode för Extra rösträknare valdagen ska vara 350
kronor.
Beslutet skulle rätteligen haft lydelsen att Extra rösträknare valdagen ska ha arvode
om 350 kronor/timme.
Med anledning av detta tas ärendet upp för rättelse.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Valnämnden 2021-11-22 § 21
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut,
kommunledningskontorets. Ordföranden (S) prövar förslaget och finner att
valnämnden bifaller det.
Beslutet skickas till
Lön
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§ 14
Röstberättigade per 2022-03-01

Dnr 2022-00020

Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Valnämndens ordförande Alf Olofsson (S) informerar att per den 1 mars 2022 är det
63 623 röstberättigade till riksdagsvalet i Kungsbacka kommun. Till kommun- och
regionfullmäktigevalen är det 64 584 röstberättigade i Kungsbacka kommun.
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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§ 15
Inkomna skrivelser 2022

Dnr 2022-00001

Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Under perioden 26 januari - 1 april 2022 har följande skrivelser inkommit till
valnämnden:
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:8V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:7V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V
Bilaga 1, 2022:6V, Lista över partier som har rätt att begära utläggning
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:4V
Information om Valid
2021-01205 Protokollsutdrag 2022-03-22 KS § 59 Intern kontroll 2021 för
Kungsbacka kommun, Beslut-202101205-KS-§ 59
2021-01205 Protokollsutdrag 2022-03-22 KS § 59 Intern kontroll 2021 för
Kungsbacka kommun, Tjänsteskrivelse
2021-01205 Protokollsutdrag 2022-03-22 KS § 59 Intern kontroll 2021 för
Kungsbacka kommun, Uppföljningsrapport intern kontroll 2021
Grundläggande granskning 2021 Kungsbacka kommun
Motion - Språkkrav vid anställning inom skolan samt vård och omsorg i Kungsbacka
kommun (SD), Tjänsteskrivelse
Beslut-2020-00618 KS-§ 34
Protokollsutdrag KS 2020-01164 Svar på initiativ
Kompetens- och självförsörjning genom anpassade eller vanliga anställningar i våra
kommunala verksamheter
Utredning, handlingsplan för aktivare ansvar
Årsrapport avseende dataskydd 2021_Kungsbacka_220207
Information om fördjupad granskning av dataskyddet 2022
DSO råd vid användning av sociala medier_Kba_220214
DSO information och råd om tredjeland och amerikanska molntjänster_220214
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Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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§ 16
Dnr 2022-00011
Information från ledamöter och förvaltning 2022
Beslut
Valnämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Valsamordnare Kristina Gudmundson informerar att rekryteringen av röstmottagare
till förtidsröstningen och valdagen nästan är klar.
Valsamordnarna ingår i nätverk i Halland och kranskommunerna till Göteborg. De
tycker att det är mycket givande med erfarenhetsutbytet.
Kommuner i Halland har gått samman och beställt likadana skärmar till
valsedelställen. Vidare kommer kommunens snickeri att tillverka ett valbås för
sittande röstande att ha på Kungsmässan.
Beslutsgång
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till
protokollet och finner att nämnden bifaller det.
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