
Sammanträdesprotokoll 

VALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17 

Paragrafer 
1-24

Plats och tid Stadshuset, KS-rummet 18:30-21:30 
 Beslutande ledamöter Joel Schäfer (S) 

Cecilia Laneborg-Jonsson (S) 
Elisabeth Svensson (C) 
Sara Kånåhols (V) 
Lenamarie Wikström (M) 
Bengt Jonsson (FÖL) 
Liselott Hovdegård (SD) 

 Övriga närvarande Jonatan Wassberg, kommunsekreterare 
Eva Forssell, bibliotekschef 
Elin Nilsson Walldén, administratör 
Liselotte Bertilsson (C), ej tjänstgörande ersättare 
Anders Nyholm (M), ej tjänstgörande ersättare 
Erik Rippe (KD), ej tjänstgörande ersättare 
Kjell Ivar Karlsson (SD), ej tjänstgörande ersättare 
Kennert Georgsson 

 Justerare Lenamarie Wikström med Liselott Hovdegård som ersättare 

 Justeringens plats och tid Stadshuset 12:30 2022-05-25 

 Underskrifter 
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………... 

Jonatan Wassberg 

Ordförande ……………………………………………………………………………………………... 

Joel Schäfer 

Justerare ……………………………………………………………………………………………… 
Lenamarie Wikström 

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se 
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2022-05-26 Datum då anslaget tas ned 2022-06-16 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

1



 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

Innehållsförteckning: 
 

§ 1 Val av justerare och justeringsdatum   3 

§ 2 Godkännande av dagordning   4 

§ 3 Allmän information: kalender, vallokaler, distriktsordföranden och 
röstmottagare, förtidsröstning, nya ställningstaganden med mera. 

2021/113 111  5 - 6 

§ 4 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021/113 111  7 

§ 5 Dataskyddsombud för valnämnden 2022/33 009  8 

§ 6 Behörighet i valdatasystemet 2021/113 111  9 

§ 7 Vallokaler 2021/113 111  10 - 11 

§ 8 Öppettider i röstningslokaler (förtidsröstning och på valdagen) 2021/113 111  12 

§ 9 Godkännande av avtal förtidsröstning 2021/113 111  13 

§ 10 Annonsering och kommunikation 2021/113 111  14 

§ 11 Tjänstgöring i lokal för förtidsröstning   15 

§ 12 Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande 2021/113 111  16 - 18 

§ 13 Arvode för röstmottagare 2021/113 111  19 - 20 

§ 14 Utbildning röstmottagare 2021/113 111  21 

§ 15 Förtäring till röstmottagarna 2021/113 111  22 

§ 16 Val av röstmottagare 2021/113 111  23 - 25 

§ 17 Valnämndens arbete under valdag och onsdagsräkning 2021/113 111  26 

§ 18 Utkvittering och inlämning av valförsändelser 2021/113 111  27 

§ 19 Transport av förstidsröster och valsedlar 2021/113 111  28 

§ 20 Rättelse i röstlängd 2021/113 111  29 

§ 21 Ambulerande röstmottagare 2021/113 111  30 

§ 22 Utläggning av valsedlar 2021/113 111  31 - 32 

§ 23 Delegation 2021/113 111  33 

§ 24 Övriga frågor   34 

 

2



Sammanträdesprotokoll 
VALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-05-17 1 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 1

Val av justerare och justeringsdatum 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att jämte ordförande justera dagens protokoll väljs Lenamarie Wickström och 

som ersättare Liselott Hovdegård. 

att justeringsdatum och tid beslutas till 2022-05-25 klockan 12:30. 

Ärendebeskrivning 
Justering av protokollet ska ske senast fjorton dagar efter sammanträdet. 

Dagens sammanträde 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan välja Lenamarie Wickström (M) och som 
ersättare Liselott Hovdegår att jämte ordförande justera dagens protokoll 2022-05-
25 klockan 12:30 och konstaterar att så är fallet. 

______________
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Sammanträdesprotokoll 
VALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-05-17 2 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 2                                

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 VALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-17 3   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 3 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Allmän information: kalender, vallokaler, distriktsordföranden och 
röstmottagare, förtidsröstning, nya ställningstaganden med mera. 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  förvaltningen ska ta fram rutiner för rekrytering för röstmottagare där det ska 

framgå att personer som står på en lista för ett parti som ställer upp i valen 
som röstmottagaren ska tjänstgöra inte ska väljas. 

Personers som tjänstgjorde som röstmottagare i de senaste allmänna valen eller 
under val genomförda under pågående mandatperiod (europaparlamentsvalet och 
folkomröstningen 2019) påverkas inte av detta beslut inför detta val. 

Ärendebeskrivning 
Kommunsekreteraren ska informera om det förberedande arbetet med de allmänna 
valen 2022. 

Informationen kommer att lyfta:  

 valnämndens kalender, 
 statsbidrag 
 förändringar sedan förra valet, 
 tillgänglighet till vallokaler, 
 utställning av valsedlar 
 valdistrikten utformning och tillgängliga röstmottagare, 
 valmaterial, och 
 valnämndens ansvar med mera. 

Nya vägledande ställningstaganden 

Valmyndigheten har beslutat om nya och uppdaterade ställningstaganden. Dessa 
finns publicerade på Valcentralen. Valmyndighetens ställningstaganden innehåller 
en redogörelse för myndighetens uppfattning i rättsliga frågor. Ställningstagandena 
är vägledande för valadministrationen. 

Ställningstagande om krav på saklighet och opartiskhet hos röstmottagare, rösträk-
nare med flera. 

Genomförande av val ska präglas av objektivitet, det vill säga saklighet och opar-
tiskhet. Väljarna ska ha ett högt förtroende för valets genomförande. Valnämnden 
och länsstyrelsen bör ta fram riktlinjer för hur kravet på objektivitet ska beaktas vid 
såväl rekrytering som vid genomförande av val. Alla som arbetar med val bör i sin 
utbildning få kunskap om reglerna om objektivitet. Valmyndigheten bedömer att den 
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Sammanträdesprotokoll 
VALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-05-17 3 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

som kandiderar på en lista inte bör arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning 
räkna eller på annat sätt hantera rösterna i det val kandidaturen avser. 

Ställningstagande om värdeneutrala lokaler och förbud mot propaganda 

Valmyndigheten har kompletterat tidigare beslutat ställningstagande om värdene-
utrala lokaler med skrivningar om förbud mot propaganda. Det är inte möjligt för val-
nämnden att i principbeslut precisera exakt hur stort utrymme som ska omfattas av 
förbudet mot propaganda. Valmyndigheten tar i ställningstagandet upp klädsel eller 
utrustning som är partipolitisk samt den grundlagsskyddade rätten att bära religiös 
klädsel på och intill ett röstmottagningsställe. 

Övriga ställningstaganden 

Valmyndigheten har med anledning av ny lagstiftning även uppdaterat ställningsta-
gande om röstmottagares utbildning, om avskärmning av platsen för valsedlar och 
om valsedlarnas ordning i valsedelsställen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-24. 

Beslut från Länsstyrelsen Kalmar län, 2022-04-06. 

Dagens sammanträde 
Kommunsekreteraren redogör för ärendet. 
_____________
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Sammanträdesdatum Paragraf 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 4 Dnr 2021/113 111 KS 

Valmyndighetens nyhetsbrev 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att lägga valmyndighetens nyhetsbrev till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten skickar kontinuerligt ur nyhetsbrev till valnämnden. De som skic-
kats sedan valnämndens senaste sammanträde presenteras på dagens samman-
träde.  

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:27 – 2022:15 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 VALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-17 5   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 5 Dnr 2022/33 009 KS 
 
Dataskyddsombud för valnämnden 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att utse Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun (organisationsnummer 212000-

0704) till dataskyddsombud för valnämnden i Borgholms kommun.  

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun och dess nämnder och bolag måste enligt dataskyddsförord-
ningen ha ett dataskyddsombud.  

Från 2020-01-01 har Ulf Gustavsson, Mörbylånga kommun varit dataskyddsombud 
för övriga nämnder och bolag i Borgholms kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-01-21. 

Bedömning 
Det finns inget särskilt krav på att valnämnden utser någon annan än den de övriga 
nämnderna har utsett. 

Beslut skickas till 
Mörbylånga kommun 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
VALNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-05-17 6 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 6 Dnr 2021/113 111 KS 

Behörighet i valdatasystemet 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  kommunsekreterare Jonatan Wassberg, administratör Elin Nilsson Walldén, 

förvaltningssekreterare Magdalena Widell och kommunikationschef Clara 
Hoogland ska ha behörighet till valdatasystemet. 

att  ordförande får besluta om att ge sig själv och andra tjänstepersoner anställda 
av kommunen behörighet. Antalet bör inte överstiga 4 i antal. 

Ärendebeskrivning 
Valmyndigheten har ett valsystem som kallas Valid. Kommunen har tillgång till ett 
antal (i dagsläget fyra) användare i systemet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

______________
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 Sammanträdesprotokoll 
 VALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-17 7   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 7 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Vallokaler 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  fastställa Folkets hus (Törnrosen 2) som vallokal för distrikt Borgholm 1 (nor-

ra). 

att  fastställa Victoraskolans matsal (Ceres 1) som vallokal för distrikt Borgholm 2 
(södra). 

att  fastställa Lötgården (Palmelund 4:9) som vallokal för distrikt Alböke-Föra-
Bredsättra-Egby. 

att  fastställa Köping skolas matsal (Klinta 5:20) som vallokal för distrikt Köping. 

att  fastställa Rällaskolans matsal som vallokal för distrikt Räpplinge-Högsrum. 

att  fastställa Hemgården i Långlöt (Långlöt 34:1) som vallokal för distrikt Gärds-
lösa-Långlöt-Runsten. 

att  fastställa Gymnastiksalen vid gamla Böda skola (Böda 1:23) som vallokal för 
distrikt Böda. 

att  fastställa Åkerboskolans matsal (Löttorp 3:33) som vallokal för distrikt Högby. 

att  fastställa Källa bygdegård (Vi 4:4) som vallokal för distrikt Källa-Persnäs. 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden ska fastställa vallokaler inför valen 2022. Eftersom kommunfullmäkti-
ge och länsstyrelsen inte valt att ändra distriktsindelningen kan kommunen i stort 
vara i samma lokaler som tidigare val, med några undantag.  

Valnämnden kan inte använda samma lokal som förra valet i distrikt Böda eftersom 
lokalen har sålts till privatperson. Kommunledningsförvaltningen har därför bokat 
gymnastikhallen som ligger intill förskolan i Böda (på fastigheten Böda 1:23). Loka-
len bedöms uppfylla de krav som valet ställer på en vallokal. 

Den tidigare vallokalen i distrikt Räpplinge-Högsrum Klockaregården i Högsrum, 
har tidigare varit samma lokal som kyrkovalet hållits. I och med kyrkovalet förra 
året är så inte längre fallet. Kyrkan har val ett hålla sina val i Kyrkobyggnader istäl-
let. Dessutom finns det en risk för en minskad tillgänglighet till lokalen jämfört med 
det senaste valet. Lokalen ligger ett halvplan upp. Den utomhushiss som finns på 
byggnaden är i behov av att bytas ut. Ifall detta görs innan valet är osäkert. Om det 
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Sammanträdesdatum Paragraf 
2022-05-17 7 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

inte är klart innan valet finns det en risk för att personer med rörelsehinder kommer 
få det svårt att ta sig in i lokalen på egen hand. Med tanke på detta, och det faktum 
att Klockaregården inte är helt enkel att ta sig till utan bil så har kommunlednings-
förvaltningen tagit fram ett förslag att använda Rällaskolans matsal som vallokal i 
distriktet (Räpplinge-Högsrum). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-24. 

Bedömning 
Om kommunen använder Rällaskolans matsal istället för Klockaregården finns en 
risk att vissa som tidigare röstat i lokalen förväntar sig att lokalen ska vara den 
samma som tidigare. Denna risk fanns dock även när kyrkan ändrade lokal i se-
naste kyrkovalet. Kommunen skulle, precis som kyrkan, informera alla som av va-
na åker till Klockaregården att de istället ska till Rälla skolan med skyltar. Dess-
utom planerar kommunen att annonsera i lokal press och på sin hemsida. 

Att använda Rällskolans matsal skulle öka tillgängligheten, delvis för de som har 
rörelsehinder och de som inte har bil eller annat motorfordon. 

Konsekvensanalys 
Att byta vallokal i Räpplinge-Högsrum enligt förslag skulle marginellt minska nämn-
dens lokalkostnader. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till att fastställa Folkets hus (Törnrosen 2) som vallokal 
för distrikt Borgholm 1 (norra); att fastställa Victoraskolans matsal (Ceres 1) som 
vallokal för distrikt Borgholm 2 (södra); att fastställa Lötgården (Palmelund 4:9) som 
vallokal för distrikt Alböke-Föra-Bredsättra-Egby; att fastställa Köping skolas matsal 
(Klinta 5:20) som vallokal för distrikt Köping; att fastställa Rällaskolans matsal som 
vallokal för distrikt Räpplinge-Högsrum; att fastställa Hemgården i Långlöt (Långlöt 
34:1) som vallokal för distrikt Gärds-lösa-Långlöt-Runsten; att fastställa Gymnastik-
salen vid gamla Böda skola (Böda 1:23) som vallokal för distrikt Böda; att fastställa 
Åkerboskolans matsal (Löttorp 3:33) som vallokal för distrikt Högby; och att faststäl-
la Källa bygdegård (Vi 4:4) som vallokal för distrikt Källa-Persnäs. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av framställd proposition på framlagt yrkande finner ordföranden att valnämnden 
beslutar bifalla Sara Kånåhols yrkande. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 8 Dnr 2021/113 111 KS 

Öppettider i röstningslokaler (förtidsröstning och på valdagen) 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att godkänna följande öppettider för förtidsröstning: 

 Huvudbiblioteket i Borgholm:
o Måndag – Tisdag: klockan 10:00-18:00.
o Onsdag – Fredag: klockan 10:00-16:00
o Lördag: klockan 10:00-14:00
o Valdagen: klockan 08:00-20:00

 Biblioteket i Löttorp:
o Tisdag: klockan 10:00-13:00 & 16:00 -19:00
o Torsdag: klockan 10:00-13:00 & 14:00 -17:00
o Fredag: klockan 10:00-13:00

 ICA-Byxelkrok:
o Måndag – Fredag: klockan 09:00-18:00
o Lördagen 2022-08-27: klockan 09:00-14:00
o Söndagen 2022-08-28: klockan 10:00-14:00
o Lördagen 2022-09-03: klockan 09:00-14:00
o Söndagen 2022-09-04: klockan 10:00-14:00
o Lördagen 2022-09-10: klockan 09:00-14:00

Öppettiderna gäller från och med 2022-08-24. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till avtal med Borg-
holms bibliotek och Jörgen Petersson Livs Aktiebolag (ICA Nära Byxelkrok, 
Byxelkrokshallen) om att erbjuda röstningslokaler och hjälpa till att genomfö-
ra förtidsröstningen i Borgholms kommun.  

I förslaget har öppettiderna justerats något. Största förändringen är att för-
tidsröstning enligt förslaget inte erbjuds i Löttorp på fredagar. Detta har att 
göra med möjligheten till bemanning att göra. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-24. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 9 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Godkännande av avtal förtidsröstning 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  godkänna upprättade avtal. 

att ersättning ska utgå till kommunens biblioteksverksamhet med 100 000 kronor 
innefattande genomförande av utbildning av röstmottagare, förtidsröstning, 
sortering av samtliga inkomna förtidsröster och registrering i valdatasystemet 
samt nyttjande av lokal valdagen under 2018 års Allmänna val samt ons-
dagsräkning. 

att ersättning ska utgå till Jörgen Petersson Livs Aktiebolag (ICA Nära Byxel-
krok, Byxelkrokshallen)med 25 kronor per röst upp till 500 mottagna röster 
samt 28 kronor per röst för de därutöver samt 300 kronor som ersättning för 
utbildningstid/person som utbildas. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till avtal med de aktörer som 
de senaste valen hjälpt kommunen att genomföra förstidsröstning i kommunen. Av-
talen är baserade på tidigare avtal och har tagits fram tillsammans med aktörerna.  

Förutom justeringar i öppettiderna är den största förändringen att valnämnden tar 
på sig att finansierar eventuell vikarie för biblioteket i Löttorp som skulle anses be-
höva rekryteras för att genomföra förtidsröstningen i Löttorp. Detta behov har upp-
stått som en följd av att bemanningen på förtidsröstningen i Löttorp inte kan ske på 
samma sätt som tidigare år som en följd av att vissa i Högby distrikt inte ställer upp 
som röstmottagare i årets val. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-11. 

Avtal gällande förtidsröstning allmänna val 2022 - ICA Nära Byxelkrok, Byxelkroks-
hallen. 

Avtal gällande förtidsröstning allmänna val 2022 – Borgholms bibliotek. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 10 Dnr 2021/113 111 KS 

Annonsering och kommunikation 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  annonsera om valet, förstidsröstning, röstningslokaler, datum och vallokaler i 

lokal press och på kommunens hemsida. 

att  förvaltningen tar fram informationsmaterial för tjänstemän, valnämnden och 
röstmottagarna att använda. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har annonserat dels för förtidsröstning och dels för röstning i vallokal 
allmänna val i lokalpress och på kommunens hemsida. Detta föreslår kommunsek-
reteraren görs även inför detta val. 

Föreslaget innebär också ett uppdrag till förvaltningen att ta fram annonser och in-
formationsunderlag till allmänheten om när och var valen äger rum. Kommunen bör 
enligt förslaget utgå från Valmyndighetens grafiska profil och utgå från deras fram-
tagna mallar. 

Tjänsteskrivelsen föreslår annonsera om valet, förstidsröstning, röstningslokaler, 
datum och vallokaler i lokal press och på kommunens hemsida; samt att förvalt-
ningen tar fram informationsmaterial för tjänstemän, valnämnden och röstmotta-
garna att använda. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen förslag till beslut. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av fastställd proposition på framlagt yrkande framgår att valnämnden bifaller Sara 
Kånåhols yrkande. 

Beslut skickas till 
Kommunikatörerna 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 11

Tjänstgöring i lokal för förtidsröstning 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att ge bibliotekschefen och kommunsekreteraren i uppdrag att ta fram ett sche-

ma över personal till biblioteken i samband med tjänstgörning under förtids-
röstningen. 

Valnämndens ledamöter ska sedan få rapportera vilka tider de kan tjänstgöra för 
röstmottagningen. 

Ärendebeskrivning 
Vid tidigare val har valnämndens ledamöter även tjänstgjort som röstmottagare un-
der förtidsröstningen. Frågan lyfts om hur valnämnden vill/ska göra inför 2022 års 
allmänna val. 

Dagens sammanträde 
Bibliotekschefen redogör för möjligheten att bemanna förtidsröstningslokalerna med 
befintlig personal behov av förstärkning. Av redogörelsen framgår bland annat: 

 Båda biblioteken kommer behöva viss förstärkning.

 Behovet är störst i Löttorp.

Beslut skickas till 
Bibliotekschefen 
Kommunsekreteraren 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 12 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Val av distriktsordförande och vice distriktsordförande 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  välja följande personer till ordförande respektive vice ordförande för valdi-

strikten i Borgholms kommun för de allmänna valen 2022: 

 Distrikt Borgholm 1 (norra) 
o Ordförande: Daniel Andersson 
o Vice ordförande: Christer Hildebrand 

 Distrikt Borgholm 2 (södra) 
o Ordförande: Ann Moreau 
o Vice ordförande: Margita Westring 

 Distrikt Alböke-Föra-Bredsättra-Egby 
o Ordförande: Dorthy Gröndin 
o Vice ordförande: Fredrik Alvarmo 

 Distrikt Köping 
o Ordförande: Eva-Lena Israelsson 
o Vice ordförande: Robert Johansson 

 Distrikt Räpplinge-Högsrum 
o Ordförande: Sara Håkansson 
o Vice ordförande: Emma Åsenius 

 Distrikt Gärdslösa-Långlöt-Runsten 
o Ordförande: Torbjörn Persson 
o Vice ordförande: Anna-Sara Nilsson 

 Distrikt Böda 
o Ordförande: Sven-Göthe Lidheim 
o Vice ordförande: Ann-Margret Lindholm 

 Distrikt Högby 
o Ordförande: Åsa Byström 
o Vice ordförande: Anna Sahlström 

 Distrikt Källa-Persnäs 
o Ordförande: Eva Pettersson 
o Vice ordförande: Anita Göransson 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att till varje valdistrikt välja en ordförande och en vice ordförande. 
Ordförande och vice ordförande ska samordna arbetet i valdistriktet och vara 
nämndens huvudsakliga kontakt med valdistriktet. Ordförande har också ansvar för 
att distriktets arbetar efter de rutiner som tagits fram och att valnämnden skull kun-
na uppfylla sitt ansvar att genomföra de allmänna valen  
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I valdistriktet Källa-Persnäs har följande personer förfrågats: Ordförande Eva Pet-
tersson Vice ordförande Anita Göransson 

Kommunledningsförvaltningen har tillfrågat tidigare ordföranden och vice ordföran-
den ifall de vill ställa upp ytterligare ett val. Vissa har tackat jag, vissa har tackat 
nej. I de fall ordförande eller vice ordförande för en nämnd tackat nej har dessa 
betts nominera någon från som varit röstmottagare i distriktet tidigare till att vara 
ordförande. I ett valdistrikt har kommunledningsförvaltningen frågat en annan (en 
ny) att vara ordförande i brist på nomineringar som tackats ja till. 

Följande personer har tillfrågats av kommunledningsförvaltningen att ställa upp och 
tackat ja: 

 Distrikt Borgholm 1 (norra)
o Ordförande: Daniel Andersson
o Vice ordförande: Christer Hildebrand

 Distrikt Borgholm 1 (södra)
o Ordförande: Ann Moreau
o Vice ordförande: Inger Lindeborg-Lundgren

 Distrikt Alböke-Föra-Bredsättra-Egby
o Ordförande: Dorthy Gröndin
o Vice ordförande: Fredrik Alvarmo

 Distrikt Köping
o Ordförande: Eva-Lena Israelsson
o Vice ordförande: Robert Johansson

 Distrikt Räpplinge-Högsrum
o Ordförande: Sara Håkansson
o Vice ordförande: Emma Åsenius

 Distrikt Gärdslösa-Långlöt-Runsten
o Ordförande: Torbjörn Persson
o Vice ordförande: Anna-Sara Nilsson

 Distrikt Böda
o Ordförande: Sven-Göthe Lidheim
o Vice ordförande: Ann-Margret Lindholm

 Distrikt Högby
o Ordförande: Åsa Byström
o Vice ordförande: Anna Sahlström

 Distrikt Källa-Persnäs
o Ordförande: Eva Pettersson
o Vice ordförande: Anita Göransson

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-24. 
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Beslut skickas till 
Valda distriktsordföranden 
Valda vice distriktsordföranden 
______________
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§ 13 Dnr 2021/113 111 KS 

Arvode för röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att ge gruppen som arbetar med arvoden i kommunfullmäktige i uppdrag att lö-

pande räkna upp detta arvode tillsammans med fullmäktiges övriga arvoden. 

att arvodet bestäms till 2 750 kronor för ordförandens och vice ordförandens 
ar-bete på valdagen. 

att arvode bestäms till 2 200 kronor för röstmottagare som arbetar över sju 
tim-mar på valdagen. 

att arvodering enligt antaget timarvode till röstmottagare som arbetar upp till 
sju timmar på valdagen. 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden ska fastställa arvoden för röstmottagare i de allmänna valen 2022. 

Valnämnden beslutade inför valet 2018 att sätta arvodet till röstmottagare i Borg-
holms kommun enligt följande: 

 arvodet bestäms till 2 500 kronor för ordförandens och vice ordförandens
arbete på valdagen.

 arvode bestäms till 2 000 kronor för röstmottagare som arbetar över sju
timmar på valdagen.

 arvodering enligt antaget timarvode till röstmottagare som arbetar upp till
sju timmar på valdagen.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-24. 

Bedömning 
Valnämnden vill göra uppdragen som röstmottagare ska vara attraktivt. Eftersom 
det är ett viktigt uppdrag, inte har räknats upp i samma takt som de flesta arvoden 
och att många röstmottagare har slutat sedan förra valet vill valnämnden höja ar-
vodena för röstmottagarna. 

Valnämnden anser att en löpande uppräkning av de högre beloppeb bör införas. 
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Konsekvensanalys 
Beslutet berör åtta (8) personer i varje valdistrikt. Kommunen har nio (9) valdistrikt. 
Det innebär att en höjning skulle påverka arton (18) ordförande/vice ordförande och 
sextiotre (63) röstmottagare, alltså totalt åttioen (81) personer. 

Dagens sammanträde 
Yrkande 
Sara Kånåhols (V) yrkar att höja arvodena för röstmottagare med 10 % samt att ge 
gruppen som arbetar med arvoden i kommunfullmäktige i uppdrag att löpande räkna 
upp detta arvode tillsammans med fullmäktiges övriga arvoden. 

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Av fastställd proposition på framlagt yrkande framgår att valnämnden bifaller Sara 
Kånåhols yrkande. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Arbetsgruppen för arvoden och ersättningar 
______________
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§ 14 Dnr 2021/113 111 KS 

Utbildning röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  i egen regi utbilda röstmottagare i förtidsröstningslokal samt ordförande och 

viceordföranden och röstmottagare i valdistriken. Röstmottagare som väljs 
vid sådant tillfälle att ordinarie utbildning inte hinns med ska i sin tur utbildas 
av ordförande och viceordföranden i vallokal.  

att utbildning och informationsmöte för förtidsröstmottagare anordnas på biblio-
teket i Löttorp tisdag 21 juni klockan 08:00 och biblioteket i Borgholm onsdag 
22 juni klockan 08:00, med repetition på biblioteket i Borgholm tisdag 16 au-
gusti klockan 08:00. 

att utbildning och informationsmöte för ordförande, vice ordförande och röstmot-
tagare i valdistrikten anordnas 16 augusti klockan 18:30 med repetition 8 
september klockan 18:30 då även valmaterialet och röstlängderna ska delas 
ut. Valdistriktsordföranden har möjlighet att ta med nyvalda röstmottagare till 
utbildningen. 

Ärendebeskrivning 
Samtliga röstmottagare i valen 2022 måste ha genomgått en utbildning om röst-
mottagande. Denna utbildning är framtagen av den centrala valmyndigheten. 
Kommunen får lägga till information till utbildningen för att anpassa den för lokala 
förhållanden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-24. 

______________
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§ 15 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Förtäring till röstmottagarna 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  bekosta förtäring för respektive valdistrikt med 500 kronor per distrikt under 

valdagen. Ordförandena köper in vad de anser lämpligt och lämnar kvitto till 
kommunsekreteraren i samband med inlämning av distriktets tjänstgörings-
rapportering. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare val har valnämnden erbjudit distriken att bekosta inköp av förtäring till 
röstmottagarna under valdagen. Ordförande har för varje distrikt fått ersättning för 
utlagt belopp spenderat på förtäring till distriktet i mot inlämnat kvitto, upp till 500 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 16 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Val av röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  utse följande röstmottagare till allmänna valen 2022: 

Distrikt Borgholm 1 (norra): 

 Daniel Andersson, Nydalagatan 10 387 36 Borgholm 
 Christer Hildebrand, Torsgatan 23 387 35 Borgholm 
 Marie Hildebrand, Torsgatan 23 387 35 Borgholm 
 VAKANT 
 Lovis Moreau, Strandtorpsgatan 14 387 92 Borgholm 
 Hanna Andersson, Lerkaka 37 38694 Färjestaden 
 Mandy Kha, Ålfiskaregatan 51 387 37 Borgholm 
 Eva Nahlman, Vetevägen 7 387 36 Borgholm 

Distrikt Borgholm 2 (södra): 

 Ann Moreau, Bågsträngsgatan 11, 387 37 Borgholm 
 Margita Westring, Västra Kyrkogatan 9C, 387 31 Borgholm 
 VAKANT 
 VAKANT 
 Birger Karp, Ekstigen 14 387 35 Borgholm 
 Jeanette Davidsson, Vetevägen 15 38736 Borgholm 
 Hilda Karlsson, Landsvägen Halltorp 109 387 92 Borgholm 
 Tommy Olsson, Karl X Gustavs Väg 7387 33 Borgholm 

Distrikt Alböke-Föra-Bredsättra-Egby: 

 Dorthy Gröndin, Sandhagsvägen 7, 387 96 Köpingvik 
 Fredrik Alvarmo, lstad Kvarnängl, 38796 Köpingsvik 
 Harriet Nilsson, Egby, 397 96 Köpingsvik 
 Christina Mörhammar, Valsnäsgatan 5,387 96 Köpingsvik 
 Bo Petersson, Mellösgatan38, 387 96 Köpingsvik 
 Margareta Karlsson, Folbergagatan 19, 387 96 Köpingsvik 
 Sara Gröndin, Skedstadgatan 27, 387 95 Köpingsvik 
 Maj-Britt Liljekvist, Allevägen 10, 387 96 Köpingsvik 

Distrikt Köping: 

 Eva-Lena Israelsson, Dahls väg 15, 38750 Köpingsvik 
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 Robert Johansson, Sandgatan 43, 38735 Borgholm 
 Lena Danielsson, Ljungbergavägen 20, 38790 Köpingsvik 
 Therese Åhlander, Torsgatan 47, 38734 Borgholm 
 Jan-Olof Forslund, Kyrkallén 22, 38750 Köpingsvik 
 Tobias Egestrand, Skrivaregatan 3, 387 50 Köpingsvik 
 Carin Herold Malgerud, Myrvägen 4, 38736 Borgholm 
 Staffan Pile, Kolstad Kyrkgata 6, 38750 Köpingsvik 

Distrikt Räpplinge-Högsrum: 

 Sara Håkansson, Mosippevägen 12, 38792 Borgholm 
 Emma Åsenius, Äpplerumsåsen 7, 38794 Borgholm 
 Ann-Lorraine Axelsson, Svartebergagatan 11, 38794 Borgholm 
 Lars-Martin Johansson, Hellners väg 9, 38792 Borgholm 
 Clara Hoogland, Vitsippevägen 5, 387 92 Borgholm 
 Lisa Johansson, Räpplingevägen 38, 387 94 Borgholm 
 Christina Wennberg, Åkertorpsvägen 30, 387 94 Borgholm 
 Ingrid Bergman, Fiskarvägen 24, 387 92 Borgholm 

Distrikt Gärdslösa-Långlöt-Runsten: 

 Torbjörn Persson, Spjutterumsvägen 64, 386 94 Färjestaden 
 Anna-Sara Nilsson, Åkerby 7, 386 94 Färjestaden 
 Kerstin Henrysson, Folkeslunda bygata 32, 386 94 Färjestaden 
 Margareta Eriksson, 01 Pettergata 4, 387 94 Borgholm 
 Gudrun Petersson,  Norra Gärdslöa 65, 387 93 Borgholm 
 Birger Palm, Östra Sörbyvägen 21, 387 94 Borgholm 
 Valentin Folkemark, Långlöt 16 387 93 Borgholm 
 Daniel Widell, Vanserumsvägen 19, 3896 94 Färjestaden 

Distrikt Böda: 

 Sven-Göthe Lidheim, Byxelkroksvägen 62, 38775 Byxelkrok 
 Ann-Margret Lindholm, Grankullavägen 268, 38775 Byxelkrok 
 Bengt Jonsson, Fagerumsvägen 31, 38774 Löttorp 
 Ulla-Britt Arvidsjö, Byrumsvägen 38774 Löttorp 
 Lars Wellin, Norrbygärdevägen 5, 38773 Löttorp 
 Ulla Petersson, Enerumsvägen 189, 38775 Byxelkrok 
 Anna Fendin, Mellbödagatan 131, 38773 Löttorp 
 VAKANT  

Distrikt Högby: 

 Åsa Byström, Binnerbäcksgatan 11, 387 74 Löttorp 
 Anna Sahlström, Sandvägen 21, 387 72 Löttorp 
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 Marianne Modin Wanneby, Rönnvägen 29, 387 72 Löttorp 
 Rickard Martinsson, Rönnvägen 5, 387 72 Löttorp 
 Vakant 
 Göran Ottosson, Östra Bläsingevägen 6, 387 71 Löttorp 
 VAKANT 
 Eva Wahlgren, Tallvägen 5, 387 72 Löttorp 

Distrikt Källa-Persnäs: 

 Eva Pettersson, Gamla vägen 67, 38770 LÖTTORP 
 Anita Göransson, Hagelstad södra bygata 6, 38770 LÖTTORP 
 Leif Wahlström, 611017-3017 
 Maria Silverstrand, Brandrumsgatan 2 38770 LÖTTORP 
 Cecilia Persson, Ekorrstigen 11 38770 LÖTTORP 
 Urban Petersson, Persnäs bygata 28 38770 LÖTTORP 
 Ulf Grandin, Kullergatan 9 38770 LÖTTORP 
 Agneta Petersson, Gamla vägen 6738770 LÖTTORP 

Distriktens ordförande ska leda arbetet med att fylla vakanser. Ansvaret ligger fort-
farande på nämnden att säkerställa att röstmottagare finns tillgängliga. Nämnden 
ska vara behjälplig i arbetet med att hitta personer att fylla vakanserna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen har vanligt vis åtta stycken röstmottagare per distrikt. I vallokalen mås-
te minst tre röstmottagare vara närvarande medan vallokalen är öppen. Inte mindre 
än fyra röstmottagare bör tjänstgöra samtidigt. 

Ordförande har i ansvar att skapa ett arbetsschema för valdagen. Röstmottagarna 
ska få möjlighet till vila/rast under dagen, samt möjliget att ta tid för måltider. 

Lokalerna är öppna mellan 08:00 till 20:00, var efter rösterna ska räknas av röst-
mottagarna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-11. 

Dagens sammanträde 

Beslut skickas till 
Vakdistriktens ordförande 
Röstmottagarna 
______________
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§ 17 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Valnämndens arbete under valdag och onsdagsräkning 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  godkänna följande arbetsfördelning inför valdag och onsdagsräkning: 

● Lördag 2022-09-10  
o 16:00  Ordföranden och kommunsekreteraren hämtar röster i 

 Byxelkrok och tar ner till Borgholm samt tar emot externa 
 röster från Posten. Ordföranden och kommunsekreteraren 
 räknar och sorterar in dessa röster. 

● Söndag 2022-09-11  
o 08:00 Valnämnden träffas i biblioteket för transport av  

 förtidsrösterna till vallokal. Ledamöterna bör samåka då 
 transporten ska ske med två personer/bil. 

o 21:00  Tjänstgör valnämndens ordinarie ledamöter för mottagan-
de  av röster från vallokalerna. Vid eventuellt förhinder kallar 
 ledamoten in sin ersättare.  

● Måndagen 2022-09-12 
o (ännu inte fastställd tid) Ordförande, Liselott Hovdegård och kom-

munsekreteraren lämnar röster hos länsstyrelsen i Kalmar. 
● Onsdag 2022-09-14  

o 07:30 Tjänstgör valnämndens ordinarie ledamöter. Vid eventuellt 
 förhinder kallar ledamoten in sin ersättare. Ersättarna 
 uppmanas att vara beredda att tjänstgöra. Två stationer 
 med valurnor ställs iordning för räkningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-11. 

______________
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§ 18 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Utkvittering och inlämning av valförsändelser 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  bemyndiga ordförande Joel Schäfer, kommunsekreterare Jonatan Wassberg, 

förvaltningssekreterare Magdalena Widell och Administratör Elin Walldén 
Nilsson samt bibliotekschef Eva Forssell att var för sig utkvittera och inlämna 
valförsändelser i samband med Allmänna valet 2022. 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har att, i samband med valen, hämta och lämna försändelser. Nämn-
den måste därför bemyndiga personer att utföra denna uppgift.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

______________

27



 Sammanträdesprotokoll 
 VALNÄMNDEN 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2022-05-17 19   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 19 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Transport av förstidsröster och valsedlar 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  utse Liselott Hovdegård, Cecilia Laneborg-Jonsson, Bengt Jonsson, Joel 

Schäfer och Anders Nyholm som ansvariga för transport av förtidsröster mel-
lan röstningslokalerna i Byxelkrok och Löttorp till biblioteket i Borgholm. 

att  utse Liselott Hovdegård, Cecilia Laneborg-Jonsson, Bengt Jonsson, Joel 
Schäfer och Anders Nyholm som ansvariga för transport av valsedlar och 
valmaterial mellan valnämnden och länsstyrelsen i Kalmar. 

att ordförande kan välja ersättare vid behov. 

Transport mellan röstningslokalerna i Byxelkrok och Löttorp till biblioteket i 
Borgholm kommer att ske en gång första veckan, två gånger andra veckan 
och tre gånger tredje veckan.  

Ärendebeskrivning 
Valnämnden måsta transportera förstidsröster från röstningslokalerna i Byxelkrok 
och Löttorp till Borgholms bibliotek. Valnämnden måste också transportera valsed-
lar och valmaterial från Borgholms kommun till länsstyrelsen efter valet och efter 
onsdagsräkningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-24. 

______________
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§ 20 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Rättelse i röstlängd 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  utse kommunsekretareren och valnämndens ordförande att verkställa rättel-

ser i röstlängden.  

Ärendebeskrivning 
I händelse av ändringar i röstländen kan valnämnden få uppdrag av länsstyrelsen 
att införa ändringen i Borgholms kommuns röstlängder. I ett sådant fall är det 
gynnsamt om detta kan göra av ordförande eller kommunsekreteraren, utan att 
frågan först hanteras av valnämnden.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-11. 

______________
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§ 21 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Ambulerande röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  Anders Nyholm (M) och Joel Schäfer (S) till ambulerande röstmottagare i 

Borgholms kommun.   

Ärendebeskrivning 
Den som inte har möjliget att i person eller via bud rösta kan be om att få rösta via 
ambulerande röstmottagare. 

Valnämnden har att besluta om vilka personer som ska vara ambulerande röstmot-
tagare. Åtminstone två personer måste väljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-03-24. 

______________
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§ 22 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Utläggning av valsedlar 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  röstmottagarna ska ansvara för att fylla på samtliga valsedlar från de partier 

som har rätt att få sina valsedlar utlagda i valsedelställen.  

att valsedlarna placeras i bokstavsordning. 

att  frågan om kommunen ska ta ansvar för utdelning av valsedlar, utöver det 
som förordas enligt lag, bordläggs tills nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 
Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. 
Det är blanka valsedlar och partivalsedlar i alla tre valen för de partier som 
vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av röster-
na i hela landet. 

Kommunen ansvarar också för att lägga ut partvalsedlar för partier som är 
representerade i regionfullmäktige eller kommunfullmäktige där lokalen lig-
ger. 

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar ut-
lagda kan själva komma och lämna valsedlar i vallokalen eller röstningslo-
kalen. Kommunerna har enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa val-
sedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera 
att partiet deltar i valet. 

Kommunen kan själv besluta om att fylla på valsedlar för dessa partier om 
det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Partiet får själva svara för kontroll att 
valsedlar finns. 

Vid de senaste allmänna valen beslutade valnämnden att de partier som 
deltar i valet och som vill ha sina namnvalsedlar utlagda samt de partier 
som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda ansvarar själva för att det finns 
valsedlar att tillgå i vallokaler och röstningslokaler. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-12. 

Bedömning 
Kommunen har från vissa nationella partier som inte är representerade i kommu-
nen, regionfullmäktige eller riksdagen fått frågan om kommunen kommer ta på sig 
ansvaret att dela ut deras valsedlar till vallokalerna.  
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Att ta ett nytt beslut mot hur det har varit tidigare skulle kunna gynna synligheten 
för andra partier än de som redan är representerade eller har fått över 1 procent av 
rösterna i de två senaste valen. Dock skulle det öka den administrativa bördan på 
nämnden och kommunen och öka risken för fel eller olika behandling av partier.  

______________
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§ 23 Dnr 2021/113 111 KS 
 
Delegation 

Beslut 
Valnämnden beslutar 
att  delegera till kommunsekreteraren och valnämndens ordförande att besluta i 

ärenden av mindre vikt. 

att  delegera till valnämndens ordförande att besluta i ärenden av brådskande 
art, där valnämndens formella beslut inte kan inväntas. 

att  delegera till valnämndens ordförande att besluta om val av ordförande och 
vice ordförande. 

att  delegera till distriktets ordförande att besluta om nya röstmottagare i sitt di-
strikt, detta beslut skall omedelbart meddelas kommunsekreteraren och val-
nämndens ordförande. 

Ärendebeskrivning 
Det kan komma att bli nödvändigt att fatta snabba beslut upp till och i samband 
med valet. I dessa fall kommer det inte alltid vara möjligt eller praktiskt att kalla in 
valnämnden för att fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-10. 

______________
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§ 24  
 
Övriga frågor 

Dagens sammanträde 
 Nytt möte 2022-06-22. 

 Materiallista ska finnas på varje vallokal, har inte varit fullständig, pennor, linja-
ler, suddgummin och så vidare har inte fungerat. 

 Belysningen, en vallokal förra året hade dålig belysning. 

______________
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