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Valnämnd Datum 
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Plats och tid för 
sammanträde 

Kungsbackarummet, Storgatan 37 Klockan 16:30 – 17:20 

Beslutande Ledamöter 
Alf Olofsson (S), Ordförande 
Christian Johansson (M), vice ordförande 
Christina Åkesson (C) 
Kristina Rasmussen (V) 
Peter Wesley (KD) 
Tommy Bech (SD) 
Leif Gullvert (KB) 

Tjänstgörande ersättare 
Jan Eric Knutas (L) ersätter Lennart 
Kollmats (L) 
Maria Rasmussen (V) ersätter Emil 
Erdelius (MP) 
 

Övriga närvarande Ersättare 
Per Stenberg (M) 
Helena Nyborg (KD) 
Stefan Jägnert (SD) 
Helén Ung Le (S) 
 

Tjänstepersoner 
Kristina Gudmundson, 
kommunsekreterare 

  

Plats och tid för justering Digital justering  
   

 Sekreterare Kristina Gudmundson Paragrafer §§ 17-19, 21-23 

Underskrifter Ordförande Alf Olofsson (S) 

Protokolljusterare Alf Olofsson (S) och Tommy Bech (SD)  
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 TILLKÄNNAGIVANDE / BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Valnämnd 
Sammanträdesdatum 2022-05-16 Paragrafer §§ §§ 17-19, 21-23 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

2022-05- 

Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering.  

Datum då tillkännagivandet 
upphör 

2022-06- 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift  
  
Kristina Gudmundson 
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§ 17 Dnr 2022-00027 
Förändring av föredragningslistan - extra ärenden 

Beslut 
Valnämnden godkänner förändring av ärendelistan. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Alf Olofsson (S) yrkar att två extra ärenden tas upp på dagens 
sammanträde: 

- Arvode för deltagande vid Länsstyrelsens utbildning 2022-05-11  

- Utbildning för valnämnden  

Beslutsgång 
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan godkänna förändring av 
ärendelistan och finner att valnämnden bifaller det. 
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§ 18 Dnr 2022-00005 
Valnämndens apriluppföljning och prognos år 2022  

Beslut 
Valnämnden godkänner uppföljning och prognos på en positiv prognosavvikelse på 
800 tkr per den 30 april 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden ska följa upp sin budget med en redovisning till och med april månad. 
Det finns inga formkrav på hur detta ska redovisas mer än det ska lämnas en prognos 
för beräknat utfall på helåret.  

Valnämnden har en positiv prognosavvikelse på 800 tkr på grund av att statsbidraget 
är betydligt högre än vid tidigare val.  

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 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Dnr 2022-00017 
Utkvittering av förtidsröster RKR-val 2022 

Beslut 
Valsamordnare Andrea Helmersson och Kristina Gudmundson, registrator Kristian 
Egstedt samt stadshusets fastighetstekniker utses att utkvittera förtidsröster och 
utlandsröster. 

Sammanfattning av ärendet 
Valsamordnare Andrea Helmersson och Kristina Gudmundson samt registrator 
Kristian Egstedt har tidigare utsetts att utkvittera förtidsröster och utlandsröster. Då 
förtidsröster och utlandsröster levereras genom PostNord och det är stadshusets 
fastighetstekniker som tar emot posten utses även dessa som behöriga att ta emot 
förtidsröster och utlandsröster. 

Alla brevröster som kommer direkt från väljare ska datumstämplas. Brevröster från 
Valmyndigheten skickas till kommunen tillsammans med ambassadrösterna. Det kan 
även förekomma att brevröster kommer på annat sätt än vanlig postbefordran, t.ex. 
via DHL, UPS eller andra distributionsföretag. Sådana brevröster hanteras på samma 
sätt som om de kommit via posten. 

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 
Kommunledningskontorets registrator, valsamordnarna och stadshusets 
fastighetstekniker 
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§ 21 Dnr 2022-00011 
Information från ledamöter och förvaltning 2022 

Beslut 
Valnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Alf Olofsson (S) tillsammans med vice ordförande Christian Johansson 
(M) informerar om utbildning de tillsammans med valsamordnarna och enhetschef 
säkerhet varit på. Utbildningen anordnades av Länsstyrelsen och vände sig till 
samtliga kommuner i Halland. Ämnen som bland annat togs upp var information från 
PostNord, säkerhetsarbete och kommunernas uppgifter vid val. 

Vice ordförande, Christian Johansson (M) frågar valsamordnare Kristina 
Gudmundson huruvida hänsyn är tagen till tillgänglighet för funktionsnedsatta i 
vallokalerna. Svaret är att Valkansliet har en checklista att följa vid bedömning av 
tillgängligheten i röst- och vallokaler. 

Beslutsgång 
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 22 Dnr 2022-00026 
Ersättning vid utbildning för valnämnden  

Beslut 
Valnämnden beslutar att halv sammanträdesarvode ska utgå till de personer i 
valnämnden som deltar i utbildning för röstmottagare inför allmänna val 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Valsamordnare Kristina Gudmundson informerar om utbildning för röstmottagare. 
Utbildningen läggs upp så att samtliga i valdistriktet är placerade vid samma 
utbildningstillfälle.  

De som arbetar med förtidsröstningen är placerade på de tillfällen som är innan 
förtidsröstningen startar 24 augusti.  

Utbildningarna hålls i Kommunfullmäktigesalen, stadshuset.  

Valnämnden föreslås delta 17 eller 18 augusti klockan 18.00 då dessa tillfällen är 
innan förtidsröstningen startar den 24 augusti. 

Övriga utbildningstillfällen är 15 augusti kl. 16.30 för de som enbart arbetar med 
förtidsröstning och 22, 23, 24, 30, 31 augusti samt 1 september kl. 18.00-20.00 för de 
som arbetar enbart på valdagen. 

Halvt arvode erhålls. Valnämnden uppmanas meddela valsamordnare Kristina 
Gudmundson vilket tillfälle respektive person önskar delta på samt meddela närvaro 
på plats. 

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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§ 23 Dnr 2022-00001 
Inkomna skrivelser 2022 

Beslut 
Valnämnden noterar redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden 2 april - 9 maj 2022 har följande skrivelser inkommit till 
valnämnden: 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14 

Beslutsgång 
Ordförande Alf Olofsson (S) prövar om valnämnden kan notera informationen till 
protokollet och finner att nämnden bifaller det. 

 

 



 

Undertecknat av följande personer

ALF ERIK OLOFSSON
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