
 

Valnämnden 

Protokoll 
Sida 

1(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-19 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Valnämndens protokoll 

  

Plats och tid Digitalt möte via Teams, torsdagen den 19 augusti 2021 kl 13:00-13:32 

Paragrafer §§ 1-11 
 

 

Beslutande Tommy Mases (S), Ordförande 
Gunnel Nordahl (S) 
Hagart Valtersson (C) 
Gunilla Gustafson (M) 

Robin Berg (SD) 

Närvarande ersättare Rose-Marie Larsson (S) 
Mats Nilsson (C) 
Lars Thure Bünger (L) 

Annette Lindström (-) 

Övriga närvarande Sofie Thor, kanslichef 
Ulrika Bengtsson, nämndsekreterare 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: tisdagen den 24 augusti kl 13:00 kansliavdelningen, våning 5, kommunhuset Alvesta 

Utsedd att justera: Gunnel Nordahl (S) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Ulrika Bengtsson  

 Ordförande 
  

 Tommy Mases  

 Justerare 
  

 Gunnel Nordahl  
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Anslagsbevis för Valnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-08-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-25 Datum då anslaget tas ned 2021-09-16 

Tid för överklagande 2021-08-26-2021-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, våning 5, kommunhuset i Alvesta 
 

Underskrift 
  

 Ulrika Bengtsson   
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§ 1 Dnr 67  

 

Närvaro 

Beslut 

Valnämnden fastställer närvaron. 

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att 
valnämnden sammanträder med 5 ledamöter och 4 icke tjänstgörande ersättare. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga närvarande antecknas på 
protokollets förstasida. 
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§ 2 Dnr 68  

 

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 

Valnämnden utser Gunnel Nordahl (S) som justerare av protokollet. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om valnämnden kan välja Gunnel Nordahl (S) som justerare av 
protokollet för dagens sammanträde. Justeringen äger rum tisdagen den 24 augusti 
kl 13:00. 
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§ 3 Dnr 69  

 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen. 

Sammanfattning 

Ordförande frågar om valnämnden kan godkänna förslag till dagordning för dagens 
sammanträde (se ärendelista på sida 3 i protokollet). 
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§ 4 Dnr 2021-00004 000 

 

Information från valnämndens ordförande 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Ordförande informerar valnämnden om att Alvesta kommun efter årsskiftet 
2021/2022 kommer att införskaffa valsedelräknare till samtliga valdistrikt inför det 
allmänna valet 2022, i enlighet med beslut fattat i valnämnden 2019-05.  
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§ 5 Dnr 2021-00007 110 

 

Sammanträdesplan för valnämnden 2021-2022 

Beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa förslag till sammanträdesplan för år 2021 och 
2022. 

Sammanfattning 

Valnämnden ska fastställa en sammanträdesplan för år 2021 och 2022 för att 
säkerställa att valnämnden hinner planera och genomföra de arbetsuppgifter som 
hör till valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesplan som 
innehåller fem sammanträdesdatum: 

• Torsdag 28 oktober 2021 kl 09:00 

• Torsdag 17 februari 2022 kl 09:00 

• Torsdag 19 maj 2022 kl 09:00 

• Torsdag 25 augusti 2022 kl 09:00 

• Onsdag 14 september 2022 (oklart vilken tid)  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende sammanträdesplan 
för valnämnden 2021/2022, daterad 2021-06-24 

Förslag till sammanträdesplan för valnämnden 2021-2022, daterad 2021-06-24 

Beslutet skickas till 

Kanslichef 

Valnämndens kansli 
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§ 6 Dnr 2021-00008 002 

 

Revidering av delegationsordning för valnämnden 

Beslut 

Valnämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning för valnämnden. 

Sammanfattning 

Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt exempelvis en anställd 
att på nämndens vägnar besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
Syftet är att avlasta nämnden och underlätta beslutsfattandet. 

Den person som har fått beslutanderätt delegerad till sig kallas för delegat. 
Delegaten företräder valnämnden och delegatens beslut ses som nämndens beslut. 
Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. 
Valnämnden kan inte ändra delegatens beslut, men kan när som helst återkalla 
delegationsuppdraget.    

Kansliavdelningen har genomgått en organisationsförändring sedan förra valet och 
med anledning därav har kommunledningsförvaltningen upprättat ett förslag till 
reviderad delegationsordningen för valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende revidering av 
delegationsordning för valnämnden, daterad 2021-06-28 

Förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden, daterad 2021-06-28l 

Beslutet skickas till 

Valnämndens kansli 
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§ 7 Dnr 2021-00006 111 

 

Valdistriktsindelning vid val till riksdagen, region- och 
kommunfullmäktige 2022 och vid val till Europaparlamentet 
2024 

Beslut 

Valnämnden beslutar att befintlig valdistriktsinledning i Alvesta kommun ska gälla 
vid val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige 2022 och vid val till 
Europaparlamentet 2024. Det innebär följande distrikt: Alvesta N, Alvesta S-
Blädinge, Aringsås, Alvesta V, Lekaryd-Härlöv-Prästängen, Hjortsberga, Slätthög-
Mistelås-Moheda, Moheda Ö, Vislanda, Skatelöv och Västra Torsås. 

Sammanfattning 

Kommunen ska enligt 4 kap 17 § andra stycket vallagen (2005:837) se över 
valdistriktsindelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska 
hållas. På förslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen om kommunens 
indelning i valdistrikt.  

Länsstyrelsen i Kronobergs län har begärt att kommunen senast den 1 oktober 2021 
meddelar om befintlig valdistriktsindelning ska gälla vid valet 2022 alternativt 
inkommer med förslag på ny valdistriktsindelning.  

Enligt 4 kap 17 § vallagen första stycket ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 
2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 
1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en översyn av gällande valdistriktsindelning 
i Alvesta kommun utifrån antalet röstberättigade per distrikt den 1 mars 2021. I 
Alvesta kommun har tre valdistrikt (Hjortsberga, Moheda Ö och Västra Torsås) färre 
än 1 000 röstberättigade. Som särskilt skäl åberopas främst att de röstberättigade i 
dessa distrikt skulle få för långt till vallokalen om distrikten blev större. Kommunen 
har även ett distrikt som har exakt 2 000 röstberättigade (Alvesta S-Blädinge).  

Kommunledningsförvaltningen ser ett behov av att inför nästa allmänna val se över 
valdistriktsindelningen för hela kommunen, eftersom ytterligare ett distrikt hamnar 
precis under 1 000 röstberättigade jämfört med förra valet och ett distrikt hamnar 
precis på den övre gränsen. Valdistriktsindelningen ska göras utifrån premisserna 
att varje distrikt ska vara en geografisk obruten yta, att de ska vara rationellt 
utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg till vallokalen 
samt att gränserna i första hand ska följa topografiska landmärken.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås en oförändrad valdistriktsindelning för 
Alvesta kommun. Det medför att Alvesta kommun kommer att ha följande 
valdistrikt med antal röstberättigade:  
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Valdistrikt Antal röstberättigade per 1 mars 2021 

Alvesta N 1 461 

Alvesta S-Blädinge 2 000 

Aringsås 1 384 

Alvesta V 1 387 

Lekaryd-Härlöv-Prästängen 1 461 

Hjortsberga 763 

Slätthög-Mistelås-Moheda V 1 841 

Moheda Ö 976 

Vislanda 1 868 

Skatelöv 1 239 

Västra Torsås 885 

  

Ingen ytterligare konsekvensanalys har bedömts nödvändig att genomföra. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende valdistriktsindelning 
vid val till riksdag, region- och kommunfullmäktige och vid val till 
Europaparlamentet 2024, daterad 2021-06-24 

Beslutet skickas till 

Valnämndens kansli 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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§ 8 Dnr 2021-00011 110 

 

Arvode till röstmottagare i allmänna val 2022 och val till 
Europaparlamentet 2024 

Beslut 

Valnämnden beslutar att ersättning till röstmottagare vid allmänna val 2022 och vid 
val till Europaparlamentet 2024 ska utgå med ett fast arvode enligt följande: 

 Ordförande   3 100 kr 

 Vice ordförande   2 900 kr 

 Övriga röstmottagare  2 200 kr 

Det fasta arvodet omfattar all tjänstgöring i samband med ett val inklusive 
deltagande vid ett utbildningstillfälle före valdagen. 

Valnämnden beslutar att reseersättning utgår till samtliga röstmottagare utöver det 
fasta arvodet. Reseersättning lämnas för resor till och från utbildningstillfället, resor 
för upphämtning och lämning av valmaterial samt resor till och från vallokalen på 
valdagen.  

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade inför de allmänna valen 2018 om fast arvode till 
röstmottagare, §3 2017-10-24 och §22 2018-08-27. Besluten innebar att 
ordförande erhåller 3 000 kr, vice ordförande erhåller 2 800 kr och övriga 
röstmottagare erhåller 2 100 kr i fast arvode. Det fasta arvodet omfattar all 
tjänstgöring i samband med ett val inklusive deltagande vid ett utbildningstillfälle 
före valdagen. 

Valnämndens beslut innebar också att reseersättning utgår till samtliga 
röstmottagare för resor till och från utbildningstillfället, resor för upphämtning och 
lämning av valmaterial samt resor till och från vallokalen på valdagen. 

Valdistriktsordförandens arbetsuppgifter är i förhållande till övriga röstmottagare 
mer omfattande. Utöver det ytterligare ansvar som åvilar ordförande och vice 
ordförande gällande röstmottagning och rösträkning, ansvarar de bland annat för 
iordningställande av vallokalen, information till röstmottagare inför valdagen och 
inlämning av röster och rapporter till valkansliet på valnatten.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår valnämnden att inför de allmänna valen 
2022 och valet till Europaparlamentet 2024 höja de fasta arvodena med vardera 
100 kr, vilket innebär ett arvode på 3 100 kr till ordförande, 2 900 kr till vice 
ordförande och 2 200 kr till övriga röstmottagare.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende arvode till 
röstmottagare i allmänna val 2022 och val till Europaparlamentet 2024, daterad 
2021-08-10 
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Beslutet skickas till 

Valnämndens kansli 

HR-avdelningen 
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§ 9 Dnr 2021-00012 111 

 

Revidering av uppdragsbeskrivning för röstmottagare i Alvesta 
kommun 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade § 13 2018-05-22 att anta uppdragsbeskrivning för 
röstmottagare i Alvesta kommun. Uppdragsbeskrivningen behöver revideras inför 
valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022.  

Uppdragsbeskrivningen sammanfattar vad det innebär att vara röstmottagare i en 
vallokal och vilka kriterier som ställs för att en person ska kunna förordnas till 
röstmottagare. Till kriterierna hör bland annat frågan om personer som kandiderar 
till politisk valbar plats till riksdagen, region- eller kommunfullmäktige ska kunna 
förordnas som röstmottagare. 

I vallagen framgår det att det är valnämndens uppgift att förordna röstmottagare. 
Enligt Valmyndighetens handbok om kommunens uppgifter vid valet 2019 framgår 
att vem som kan tjänstgöra som röstmottagare, men att det alltid ska ske en 
individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet. Ett rimligt krav som 
Valmyndigheten lyfter är att personen är över 18 år. Därutöver påpekar 
Valmyndigheten att det är bra om kommunen har en så bred rekryteringsbas som 
möjligt med exempelvis hänsyn till ålder, kön och etnicitet.  

Vidare framgår det i informationen från Valmyndigheten att vissa valnämnder har 
beslutat att inte rekrytera personer med politisk anknytning, medan andra 
valnämnder inte ser ett politiskt engagemang som ett hinder. Det väsentliga i detta 
sammanhang är att röstmottagarna agerar så att väljarnas förtroende för 
valprocessen upprätthålls. Den senaste vallagskommittén har inte funnit skäl att 
närmare överväga några formella regler av jävskaraktär när det gäller 
röstmottagare. En gräns som kommittén dock ansåg vara befogad är att en person 
som kandiderar till politisk valbar plats till riksdagen, region eller kommun inte ska 
vara röstmottagare.  

I Kronobergs län har Växjö, Ljungby, Lessebo, Tingsryds och Uppvidinge kommuner 
fattat beslut att inte rekrytera personer på valbar plats till riksdagen, region- eller 
kommunfullmäktige som röstmottagare. Det vill säga att personer som står med på 
valsedeln för ett parti kan inte samtidigt förordnas som röstmottagare. I Älmhults 
kommun finns en politisk vilja att liknande beslut fattas inför kommande val.  

Besluten som de närliggande kommunerna har fattat skiljer sig åt till viss del. I Växjö 
kommun får en person för att tjänstgöra som röstmottagare inte stå på 
namnvallista för ett parti under innevarande mandatperiod eller kommande 
mandatperiod, ledamöter och ersättare i valnämnden är dock undantagna och får 
tjänstgöra som röstmottagare. I Lessebo kommun omfattar beslutet endast 
personer som inte tidigare har tjänstgjort som röstmottagare. 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län anger i sina riktlinjer för vilka som kan arbeta med 
val på länsstyrelsen att ett grundkrav är att personen inte har någon 
partianknytning eller partiuppdrag.  

Kommunledningsförvaltningen kommer inför valnämndens nästa sammanträde att 
upprätta ett förslag på reviderad uppdragsbeskrivning. 

Konsekvensanalys 
Vid valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige år 2018 tjänstgjorde 
sammantaget 95 röstmottagare, inklusive 11 ordförande och 11 vice ordförande, i 
Alvesta kommun. Av 95 röstmottagare kandiderade 15 personer på valbar plats till 
kommunfullmäktige i Alvesta kommun, av dessa var fyra ordförande och två vice 
ordförande i valdistrikten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen avseende revidering av 
uppdragsbeskrivning för röstmottagare, daterad 2021-08-10 

Beslutet skickas till 

Valnämndens kansli 

 



 

Valnämnden  

Protokoll 
Sida 

16(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-19 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 10 Dnr 2021-00009 110 

 

Information om kommunens valorganisation, inköp av 
valsedelräknare, vallokaler samt kalender för valarbetet 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens kansli informerar valnämnden om: 

• valkansliets organisation bestående av kanslichef, nämndsekreterare inom 
kommunledningsförvaltningen och kommunsekreterare 

• vallokalerna är preliminärbokade och kommer att besiktigas inom kort 

• valkalender 
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§ 11 Dnr 2021-00005 000 

 

Övriga ärenden 

Beslut 

Valnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Valnämndens ordförande frågar nämnden om de har några övriga ärenden att 
anmäla till dagens sammanträde. Inga övriga ärenden anmäls. 

 


