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Laholms kommun 
 
Valnämnden har haft sammanträde den 5 augusti 2022 
 
Protokollet som justerats den 5 augusti, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Martina Gustavsson 

Kommunsekreterare 
_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
 
Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 5 augusti 
till och med den 26 augusti 2022 intygas. 
 
……………………………………………… 
Martina Gustavsson 
Kanslienheten 
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Valnämnden 2022-08-05  
 
 
 
 
 
Plats och tid Svanen, klockan 08:30 – 11:15 
 
 
 
Beslutande Ingrid Sjöberg (M), ordförande 
 Ingela N Eriksson (C)  
 Anne-Lis Gemhagen (M)  
 Siv Påhlsson (S)  
 Peter Berndtson (SD) 
 
Ersättare Gunnel Ström (C) 
 Fredrik Lindqvist (C) 
 Kristina Jönsson (S) 
  
  
Övriga deltagande  Jonas Påhlsson, kanslichef 
 Martina Gustavsson, kommunsekreterare 
 
 
 
Utses att justera Ingela N Eriksson (C) 
  
Plats och tid för justering Stadshuset den 5 augusti klockan 13.00 
 
Paragrafer  §§ 13-19 
 
 
 
 
 
Sekreterare __________________________________ 
 Martina Gustavsson 
 
 
 
Ordförande __________________________________ 
 Ingrid Sjöberg (M) 
 
 
 
Justerande __________________________________ 
 Ingela N Eriksson (C)
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§ 13 Dnr 2022-000009  
 
Behörighet att kvittera ut värdepost till valnämnden 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden bemyndigar följande anställda hos kommunen att var 
för sig, kvittera till valnämnden inkommande värdepost vid 2022 
års allmänna valet: 
 
Kanslichef Jonas Påhlsson 
Verksamhetscontroller Martina Gustavsson 
Assistent Irina Boutenko 
Kontorsföreståndare Lena Gunnarsson 
Kontorsvaktmästare Josefine Karlsson 
Kontorsvaktmästare Maria Axelsson 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med genomförandet av valet kommer valnämnden att få 
värdepost levererad till sig. Värdeposten rör sig framför allt om 
förtidsröster från andra kommuner. För att få kvittera ut 
värdeförsändelser krävs ett protokoll från valnämnden där det 
framgår vem eller vilka som får kvittera dessa försändelser. 
 
Valnämnden beslutade den 30 mars 2022 § 8 om behörighet att 
kvittera ut värdepost till valnämnden. Sedan dess har förändringar 
skett bland personalen som gör att tidigare beslut behöver 
revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 16 juni 2022. 
____ 
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§ 14 Dnr 2022-000014  
 
Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2022 
års allmänna val 
 
Valnämndens beslut 
1. Valnämnden utser röstmottagare, ordförande och ersättare (vice) 
för ordföranden i valdistrikten vid 2022 års allmänna val den 11 
september 2022 enligt framlagt förslag med undantag för den 
röstmottagare som inte är bosatt i Laholms kommun.  
 
2. Samtliga röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 3 kapitlet 4 § vallagen (2005:837) ska valnämnden när val 
ska hållas för varje valdistrikt utse minst fyra röstmottagare, varav 
en ordförande och en ersättare för ordföranden. Valnämnden 
beslutade den 30 mars 2022 § 3 om principer för rekrytering av 
röstmottagare. Principerna innebär bland annat att vid nyrekrytering 
av röstmottagare bör röstmottagaren vara bosatta inom respektive 
valdistrikt. För varje valdistrikt ska åtta röstmottagare förordnas. 
För valdistrikt med fler än 1 500 röstberättigade förordnas två 
särskilda rösträknare för tjänstgöring efter kl. 20:00.  
 
Några av distrikten ska kompletteras med ytterligare röstmottagare. 
Valnämnden har den 3 april 2018 § 8 delegerat till 
kommunsekreteraren att förordna röstmottagare varför nämnden 
inte behöver kallas in för att komplettera valdistrikten. 
 
Enligt vallagen får endast den som har fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget förordnas som röstmottagare. Vid 
utbildningen ska det utbildningsmaterial som tillhandahålls av den 
centrala valmyndigheten användas. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 22 juni 2022. 
Förteckning över röstmottagare i valdistrikten 
_____ 
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§ 15 Dnr 2022-000018  
 
Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för 
förtidsröstning till 2022 års allmänna val 
 
Valnämndens beslut 
1. Valnämnden utser röstmottagare i röstningslokal vid 2022 års 
allmänna val enligt framlagt förslag.  
 
2. Samtliga röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 3 kapitlet 6 § vallagen (2005:837) ska valnämnden när val 
ska hållas på varje röstmottagningsställe utse så många 
röstmottagare som behövs för att röstmottagningen ska kunna 
genomföras. Vid röstmottagning i en röstningslokal ska minst två 
röstmottagare vara närvarande. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 27 juli 2022. 
Förteckning över röstmottagare vid förtidsröstningen 2022 
 
_____ 
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§ 16 Dnr 2022-000017  
 
Förordnande av ambulerande röstmottagare till 2022 års 
allmänna val 
 
Valnämndens beslut 
Till ambulerande röstmottagare utses följande personer: 
 
Jonas Påhlsson 
Martina Gustavsson 
Irina Boutenko 
Karin Höjman 
Mats Savolainen 
 
Valnämnden uppdrar åt kommunsekreteraren att utse ytterligare 
ambulerande röstmottagare vid behov. 
 
Ärendebeskrivning 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder 
inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär 
det lämna sina röster i bostaden till särskilt förordnade 
röstmottagare, ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under 
samma tid som förtidsröstning får ske. 
 
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. 
 
Kommunen ska förordna ambulerande röstmottagare. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 22 juni 2022. 
_____ 
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§ 17 Dnr 2022-000016  
 
Ställningstagande om tidsramar för ambulerande 
röstmottagare och de valsedlar som ska tas med 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagare senast kan 
bokas klockan 17.00 på valdagen. 
 
Valnämnden beslutar att ambulerande röstmottagare ska ha med sig 
följande valsedlar: 
- Blanka valsedlar  
- Partivalsedlar för de partier som har rätt att både få valsedlar 
upptryckta och att begära utläggning 
 
Ärendebeskrivning 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder 
inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär 
det lämna sina röster i bostaden eller på annan plats till särskilt 
förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare (7 kap. 3a § 
vallagen, 2005:837). Röstmottagarna har med sig det material som 
krävs för att ta emot en förtidsröst (7 kap. 1 § vallagen). En 
ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt 
som i en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även 
skyldig att hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. 
Röstmottagaren har tystnadsplikt.  
 
Syftet med ambulerande röstmottagning är enligt lagstiftaren att ge 
alla väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin 
rösträtt, samtidigt som valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar 
nivå.  
 
Väljare ska kunna kontakta valnämnden vardagar dagtid under den 
lagstadgade period när valnämnden har sin förtidsröstning för att 
boka ambulerande röstmottagare. Väljare kan även begära 
ambulerande röstmottagare på själva valdagen. Valnämnden 
behöver planera de ambulerande röstmottagarnas verksamhet så att 
de efter genomförd röstning på valdagen hinner åka från väljaren 
till en röstningslokal för att lämna väljarens röst innan 
röstmottagningen avslutas. 
 
Valmyndigheten rekommenderar valnämnden att efter sina 
förutsättningar fatta beslut om ett sista klockslag för ambulerande 
röstmottagning i kommunen.   forts. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 
LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 

Valnämnden 2022-08-05  
 
 

  
  
Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

forts. 
 
Kanslienheten föreslår att sista klockslag för att begära 
ambulerande röstmottagning på valdagen sätts till klockan 17.00 
utifrån de lokala förutsättningar som finns, så som geografiska 
avstånd och övriga resurser.  
 
Det finns inget krav på att ambulerande röstmottagare ska ha med 
sig alla de valsedlar som finns i en röstningslokal. De ambulerande 
röstmottagarna ska ha med sig blanka valsedlar och partivalsedlar 
för de partier som har rätt att både få valsedlar upptryckta och att 
begära utläggning. Av praktiska skäl finns det inte heller stöd för 
att partierna ska kunna kräva att de ambulerande röstmottagarna i 
förväg ska ta emot och distribuera valsedlar som inte omfattas av 
ambulerande röstmottagares ansvar. De ambulerande 
röstmottagarna ska informera väljaren om möjligheten att 
personrösta genom tillskrift på blank valsedel eller partivalsedel. 
 
Då valnämnden tidigare beslutat att inte bistå partier genom att 
hjälpa till med gemensam uppsamlingsplats för avlämnande av 
valsedlar och distribution så föreslår kanslienheten att ambulerande 
röstmottagare ska ha med sig de valsedlar som valnämnden är 
ansvarig för och som krävs enligt lagen. Det är viktigt att 
valnämnden har en likvärdig behandling av partier på kommunal 
nivå i fråga om förtidsröstning med begränsat tillträde och 
ambulerande röstmottagning. 
 
Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse den 29 juli 2022 
_____ 
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§ 18 Dnr 2022-000019  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden lägger redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd 
uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos 
kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar 
ska i enlighet med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till 
nämnden i den ordning som bestäms i nämndens 
delegationsordning. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut om behörighet som behörighetsadministratör och tilläggs-
rollen inskrivare i valdatasystemet Valid 
Beslut att ändra öppettider för röstningslokalen Stadshusgalleriet 
_____ 
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§ 19 Dnr 2022-000012  
 
Informationsärenden 
 
Valnämnden genomgår utbildning för röstmottagare i 
röstningslokal. 
 
Information om arbetet under valhelgen. 
      
_____ 
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