
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 
 
Sammanträdesdatum 
2022-06-02 
 

 

 

Plats och tid Landvettersjön kl. 17:00-17:45 
 

Beslutande ledamöter 
Weine Samuelsson (M) (ordförande) 
Rolf Vestman (S) (vice ordförande) 
Jesper Alfvenstierna (M) 
Agneta Granberg (M) 
Claes Anger (L) 
Monica Bengtsson (S) 
Erik Holm (SD) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Kitt Rehn Magnusson (C) 
Rolf Jigfelt (KD) 
 
Övriga närvarande 
Josefin Wiberg (Sekreterare) 
Sofia Almqvist (Valsamordnare) 
Patrik Wendeblad (Utvecklingsledare) §17 
 
Utses att justera 
Rolf Vestman 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2022-06-08 15:00 

 

Protokollet omfattar §§17-32 

1 / 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-02 
 

 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    
 

 

 

Sekreterare _________________________________________________ 
 Josefin Wiberg 
 
Ordförande _________________________________________________ 
 Weine Samuelsson  
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§ 17 

Information - internkontrollplan 
 
Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Wendeblad, utvecklingsledare, informerar om internkontrollplanen. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 18 

Vallokaler 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna förslag till vallokaler vid allmänna valen 2022 och att 
samtliga vallokaler ska vara öppna från klockan 8:00 till 20:00 på valdagen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen är indelad i 20 valdistrikt. Vallokalerna ska vara öppna från klockan 8:00 till 
20:00 på valdagen. För valdistrikten föreslås följande vallokaler vid allmänna valen 2022: 
  
Mölnlycke 
Kindbogården-Solsten m.fl. - Ekdalagården samlingssal 
Säteriet-Bråta m.fl. - Säteriskolans matsal 
Mölnlycke centrum m.fl. - Ekdalaskolans matsal 
Pixbo m.fl. - Vällsjöskolans matsal 
Högadal-Övre Skogen m.fl. - Högadalsskolans matsal 
Djupedalsäng m.fl. - Djupedalsskolans aula 
Nedre Skogen-Skinnefjäll m.fl. - Skinnefjällskolans matsal 
Orrekullen-Långetjärnshöjd - Skinnefjällskolan, Orrekullen, lektionssal 
Båtsmanstorpet m.fl. - Båtsmansskolans matsal 
Nysäter-Benareby m.fl. - Nysäter förskola 
 
Landvetter 
Backa-Eskilsby m.fl - Landvetterskolans matsal 
Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl. - Församlingshemmet i Landvetter 
Landvetter centrum Ö-Snåkered m.fl. - Lunnaskolans matsal 
Önneröd-Salmered - Önnerödsskolan, matsalen, entré C 
Tahult-Byvägen m.fl. - Önnerödsskolan, cafeét, entré A 
  
Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö 
Härryda - Härrydaskolans matsal                                                                     
Älmhult-Bocköhalvön m.fl. - Hindåsskolans matsal 
Hindås centrum-Ingelse m.fl. - Hindås stationshus 
Rävlanda - Rävlandaskolans matsal 
Hällingsjö - Hällingsjöskolans matsal 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 19 

Förtidsröstningslokaler 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att förtidsröstning ska ske i föreslagna röstningslokaler vid allmänna 
valen 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För förtidsröstning vid allmänna valen 2022 föreslås sex lokaler: 
  
Mölnlycke kommunhus 
Bruksgatan 22, Mölnlycke 
Mölnlycke kulturhus 
Landvetter kulturhus 
Hindås stationshus 
Rävlanda föreningsgård 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 20 

Öppettider förtidsröstningslokaler 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att föreslagna tider fastställs för röstningslokalerna vid allmänna valen 
2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för 
förtidsröstning, dock ska en röstningslokal vara öppen varje dag för förtidsröstning under den 
aktuella perioden enligt vallagen kap. 4 § 24. Det måste inte vara samma lokal som är öppen 
varje dag. 
  
Föreslagna öppettider i kommunens sex röstningslokaler enligt bilaga 1. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 21 

Ändring av dag för utbildning för förtidsröstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att ändra dag för utbildning för röstmottagare i röstningslokal vid 
allmänna valen från tisdag den 16 augusti 2022 till torsdagen den 18 augusti 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Vid föregående sammanträde 10 mars 2022 § 6 beslutade valnämnden att hålla utbildning för 
röstmottagare i röstningslokal tisdag den 16 augusti 2022. Det kommer ett utföras ett 
servicefönster den dagen i kommunhuset vilket kan komma att påverka 
internetuppkopplingen under utbildningen. Valnämnden föreslås flytta utbildningen för 
röstmottagare i röstningslokal till torsdagen den 18 augusti 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 22 

Röstmottagare, förtidsröstning 
 
Beslut 
Valnämnden antar föreliggande förslag till röstmottagare vid allmänna valen 2022 enligt 
bilaga. Röstmottagarna förordnas förutsatt att de närvarar vid utbildningen som är 
obligatorisk. Valnämnden beslutar att uppdra åt valkansliet att utse ersättare för valda 
röstmottagare vid återbud. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 23 

Röstmottagare, valdag 
 
Beslut 
Valnämnden antar föreliggande förslag till röstmottagare vid allmänna valen 2022 enligt 
bilaga. Röstmottagarna förordnas förutsatt att de närvarar vid utbildningen som är 
obligatorisk. Valnämnden beslutar att uppdra åt valkansliet att utse ersättare för valda 
röstmottagare vid återbud. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 24 

Ambulerande röstmottagare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att utse Emelie Ivarsson, Oskar Anlend, Lina Rydberg, Pernilla 
Wallerstedt, Magdalena Lindberg, Dragana Mrdja, Åsa Bergqvist, Sofia Almqvist, Josefin 
Wiberg och Danira Marusic till ambulerande röstmottagare. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 25 

Ordförande beslut i brådskande ärenden 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att uppdrar åt valnämndens ordförande att fatta beslut för valnämndens 
räkning i brådskande ärenden. 
 

Sammanfattning av ärendet 
I samband med valförberedelserna samt under valhelgen kan beslut behövas fattas som inte 
kan avvakta till valnämndens nästa möte. Valnämnden föreslås uppdra åt valnämndens 
ordförande att vid sådan situation fatta beslut i brådskande ärenden. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 26  Dnr 2022VN7 

Riktlinjer för politisk propaganda i anslutning till röstnings- och 
vallokal  
 
Beslut 
Valnämnden antar riktlinjer avseende politisk propaganda i anslutning till röstning- och 
vallokal daterad 17 maj 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 27  Dnr 2022VN8 

Valsedlarnas ordning i valsedelställen  
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att vid de allmänna valen 2022 ska, partivalsedlar ställas i varsin lodrät 
rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) i 
bokstavsordning efter den partibeteckning som partiet anmält sitt deltagande. Blanka valsedlar 
ska stå väl synliga nedanför de övriga valsedlarna i valsedelstället. 
  
Namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma ordning som ovan, riksdag (gul), 
kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) samt i bokstavsordning efter 
partibeteckning i varje lodrät rad. Partierna ska lämna namnvalsedlar till röstmottagarna i val- 
och röstningslokalerna som placerar dem rätt i valsedelställen. Det är endast tillåtet att 
använda de ställ som valnämnden tillhandahåller. 
  
Valnämnden beslutar att uppdra åt valkansliet att lämna kompletterande instruktioner för 
placering av valsedlar till röstmottagarna i val- och röstningslokalerna. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 28 

Arvode övriga valarbetare 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att arvodet till övriga valarbetare i samband med förtidsröstningen och 
valdagen vid allmänna valen 2022 ska var 225 kronor per timma. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 29 

Preliminär rösträkning, onsdagsräkning 
 
Beslut 
Valnämnden beslutar att genomföra preliminär rösträkning vid allmänna valen 2022 onsdagen 
den 14 september med början kl 08.00. 
  
Valnämnden beslutar att kungöra förrättningen genom information på kommunens hemsida, 
annonsering i lokalpressen och andra kommunikationsinsatser. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 30  Dnr 2022VN9 

Entledigande samt förordnande av nytt dataskyddsombud för 
valnämnden  
 
Beslut 
Valnämnden entledigar Johan Borre som dataskyddsombud för valnämnden och förordnar 
Malin Ericsson som nytt dataskyddsombud. 
  
Valnämnden noterar att Johan Bergström fortsatt är utsedd till dataskyddsombud för 
valnämnden vid sidan av Malin Ericsson. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 

19 / 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Valnämnden 

Sammanträdesdatum 
2022-06-02 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 31  Dnr 2022VN4 

Valnämndens intern kontroll 2022  
 
Beslut 
Valnämnden antar plan för intern kontroll 2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2018, 
§ 213, ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för intern kontroll. Förvaltningen har 
därför genomfört en riskanalys som utmynnat i att valnämnden föreslås fyra risker att granska 
i samband med valet 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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§ 32 

Delgivningar 
 
Beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två nya ställningstaganden har tagits fram av Valmyndigheten sedan valnämndens senaste 
sammanträde. 

 Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rösta 
 Ställningstagande om besök, fotografering och filmning på röstmottagningsställe och 

vid rösträkning 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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