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Bevis/Anslag 
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Organ Valnämnden Sammanträdesdatum 2022-02-17 
    
Datum då anslag 
sätts upp 2022-02- 

Datum då anslag tas 
ner 2022-03 

    
Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkansliet   
    

 

 VALNÄMNDEN 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 vx 
FAX 0303-132 17  
E-POST kommun@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se  

 

Plats och tid  Stadshuset plan 2, klockan 17:00-18:00 
  

Beslutande Billy Kaldemark (S) Ordförande 
 Karl-Johan Bondeson (MP)  
 Henrik Rudolfsson (L)  
 Rolf Carlsson (SD)  
 Simon Pasula (M)  
 Henry Larsson (V)  
 Peter Gustavsson (S)  

 
 
Sekreterare 
  Paragraf 1–6 
 Oskar Ivarsson  
   

Ordförande 
  

 Billy Kaldemark (S)  
   
Justerande   
 Karl-Johan Bondeson (MP)  

 
Ej närvarande Inkeri Håkansson (S)  
 Gabriella Banehag (M)  
 Mats Haraldsson (M)  
 Karin Larsson (C)  
 Per Garelius (KD)  
 Heine Nielsen (-)  

 

 
 
 
 
 
 

Övriga deltagare Nikola Svera, Valsamordnare §§ 1–6 
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§ 1/2022 

Val av justerare 
 
 Till justerare föreslås Karl-Johan Bondesson (MP). 

Beslut 

  Till justerare utses Karl-Johan Bondesson (MP). 
__________ 
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§ 2/2022 

Tillkommande och utgående ärenden 
 
 Inga tillkommande eller utgående ärenden. 

Beslut 

  Dagordningen fastställs. 
__________ 
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 § 3/2022 

Information: pågående arbete val 2022 
  
 Nikola Svera, Valsamordnare, informerar om följande: 
 

- Vallokaler 2022 
o 28 valdistrikt, 28 vallokaler. Vallokaler fastställs av valnämnden under våren. 

- Röstmottagare 
o 28 ordförande, 28 vice ordförande med en planerad ökning av 12 extra 

röstmottagare. Totalt cirka 80 nya röstmottagare 
- Förtidsröstning 

o Förslag på lokaler, tider m.m. Lokaler för förtidsröstning fastställs av valnämnden 
- Förslag på arvoden för röstmottagare 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 3/2022 

Information: Budget val 2022 
 
 Nikola Svera, Valsamordnare, informerar om planerad budget för val 2022. 

Beslut 

Informationen antecknas till protokollet. 
__________ 
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 § 4/2022 

Kriterier för röstmottagare (Dnr VN2022/0001) 

Sammanfattning 

Valnämnden fastställde kriterier för röstmottagare 2017 (VN2017/0007-1). De tidigare 
riktlinjerna ansågs då behöva revideras inför valen till riksdag kommun och landsting 2018 
samt val till europaparlamentet 2019. Inför val till riksdag, kommun och region 2022 är det 
lämpligt att Valnämnden åter igen fastställer kriterier för röstmottagare. Förvaltningen föreslår 
dock ingen förändring i kriterierna som gällde vid de två senaste valen.  
 
Enligt vallag (2005:837) 4 kap. 20 § ska en vallokal vara avgränsad på ett sådant sätt att väljare 
inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte heller ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning. På samma sätt gör förvaltningen bedömningen att röstmottagare i lokalen 
inte ska kunna påverka väljarna utifrån att de är bekanta från politiska sammanhang i Kungälvs 
kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att valnämnden antar följande kriterier för röstmottagare:  

 Röstmottagare ska ha fyllt 18 år 
 Röstmottagare ska ha genomgått obligatorisk utbildning. 
 Personer som har uppdrag i någon politisk instans i Kungälvs kommun, står på någon 

lista eller kandiderar för uppdrag för något parti, kan inte vara röstmottagare under vare 
sig förtidsröstning eller på valdagen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Kriterier för röstmottagare 

Beslut 

1. Skrivelse Kriterier för röstmottagare 2022-02-09 antas. 
 

__________ 
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 § 5/2022 

Arvodesnivåer för röstmottagare (Dnr VN2022/0003) 

Sammanfattning 

Den 11 september 2022 är det allmänna val till riksdag, kommun och regioner i Sverige. Vid 
valet 2022 kommer Kungälv att vara uppdelat i 28 stycken valdistrikt, det vill säga samma antal 
som vid föregående val 2018. Lokalerna föreslås generellt ha en bemanning på 8 personer per 
vallokal som fördelas enligt följande: en ordförande, en vice ordförande och sex stycken 
röstmottagare. Förvaltningen föreslår en höjning av arvoden för de som arbetar i vallokal 
baserat på både generell löneutveckling och arvoden i kranskommunerna.  

 
Förvaltningen föreslår att Valnämnden fastställer följande arvodesnivåer för valet 2022.  
 
Ordförande:                 4600 kronor 
Vice ordförande:          3700 kronor 
Röstmottagare:             3200 kronor 
 
Reserv:                                         700 kronor 
Personal vid valkansliet:               3700 kronor 
Personal vid förtidsröstning:         210 kronor/timmen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Arvodesnivåer för röstmottagare 

Beslut 

Arvodesnivåer för röstmottagare i samband med valet 2022 fastställs till följande 
‐ Ordförande:                  4600 kronor 
‐ Vice ordförande:           3700 kronor 
‐ Röstmottagare:             3200 kronor 

 
‐ Reserv:                                         700 kronor 
‐ Personal vid valkansliet:               3700 kronor 
‐ Personal vid förtidsröstning:         210 kronor/timmen. 

__________ 
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 § 6/2022 

Valsedlarnas placering i röstnings- och vallokaler (Dnr VN2022/0004) 

Sammanfattning 

Valsedlar skall finnas i samtliga röstnings- och vallokaler och ska placeras i ett ställ för 
valsedlar i anslutning till lokalerna. Det är av stor vikt att alla partiers valsedlar behandlas och 
presenteras likvärdigt. Partier som fått mer än en procent av rösterna vid 2014 eller 2018 års 
riksdagsval ska finnas i alla röstnings- och vallokaler. Valsedlar ska finnas för alla tre valen, det 
vill säga riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. 
 
De partier som får sina valsedlar beställda av förvaltningen, och därmed automatiskt 
utplacerade i röstnings- och vallokalerna, bedöms därför att det neutralaste sättet att placera 
valsedlarna är i bokstavsordning efter partiernas registrerade namn. Blanka valsedlar placeras 
först. 

 
Förvaltningen föreslår följande förslag till beslut: 

1. Valsedlar för val till riksdag, kommun och regionfullmäktige 2022 placeras i 
bokstavsordning utifrån partiernas registrerade namn. Blanka valsedlar placeras 
först. 

2. Röstmottagarna ansvarar för placeringen av samtliga valsedlar i ställ för valsedlar, 
och att detta sker på ett korrekt sätt i bestämd ordning.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Valsedlarnas placering i röstnings- och vallokaler 

Beslut 

1. Valsedlar för val till riksdag, kommun och regionfullmäktige 2022 placeras i 
bokstavsordning utifrån partiernas registrerade namn. Blanka valsedlar placeras 
först. 

2. Röstmottagarna ansvarar för placeringen av samtliga valsedlar i ställ för valsedlar, 
och att detta sker på ett korrekt sätt i bestämd ordning.  

__________ 
 
 


