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Plats och tid Gullmarssalen kommunhuset Forum, kl. 13:00 – 15:00. 

Beslutande Lars-Åke Winblad ordf. 
Louise Skaarnes (SD) 
Pia Hässlebräcke (S) 
Thomas Högberg (L) för Henrik Palm (M) 
Rolf Hansson (C) för Fredrik Olsson (KD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Övriga deltagare Markus Fjellsson, Nämndsekreterare 
Peter Berborn, Administrativ chef 

Justerare Thomas Högberg (L) 

Justeringen sker 2022-06-08 

Underskrifter 
Sekreterare Digital signering Paragrafer §§ 15–20 

Markus Fjellsson 

Ordförande Digital signering 
Lars-Åke Winblad (Opolitisk) 

Justerare Digital signering 
Thomas Högberg (L) 
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§ 15

Initiativärende – Rekommendationer från Valmyndigheten 
angående Valförrättare - från Louise Skaarnes (SD). 
Valmyndigheten har gått ut med rekommendationer om att de som skall 
arbeta som valförrättare i våra vallokaler inte bör stå på valbar plats på 
kommunfullmäktigelistorna. 
Pga svårigheter att rekrytera valförrättare i kommunen har vi ändå den 
situationen hos oss och får förhålla oss till det. Vi behöver jobba aktivt 
framgent med detta och försöka rekrytera tidigare i kommande val. 
Det är dock viktigt att alla har möjlighet att kunna skicka in en 
intresseanmälan om att vara valförrättare för att vi på sikt skall kunna 
leva upp till de rekommendationer som finns. 
Vi tycker att detta är väldigt viktigt för att alla skall ha samma 
förutsättningar. 
I Munkedal förhåller de sig så att både ordförande och viceordförande i 
olika valdistrikt kommer att utföra sitt jobb i den ort där man bor. Det är 
inte lämpligt med tanke på rådande rekommendationer. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 
-Att ge förvaltningen i uppdrag att omorganisera valförrättare som är på
valbar plats till valet i Munkedals kommun för att man inte skall vara
valförrättare i den ort man själv bor i. Ex bor man i Hedekas, kan man
vara valförrättare i alla delar utom Hedekas.

-Att Ordförande och Vice Ordförande tillgodoser att det blir en blandning
av valförrättare i kommunen.

Yrkande 
Louise Skaarnes (SD) yrkar bifall till initiativärendets förslag.  
Thomas Högberg (L), Pia Hässlebräcke (S) och Rolf Hansson (C) yrkar 
avslag på initiativärendets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på initiativärendets förslag och Thomas 
Högberg (L) m.fl. yrkande och finner att Valnämnden antar Thomas 
Högberg (L) m.fl. yrkande. 

Reservation 
Louise Skaarnes (SD): Reservation till förmån för eget yrkande. 

Beslut 
Valnämnden beslutar att avslå initiativärendets förslag. 

Expediering 
Förvaltningen 
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§ 16

Ersättning till röstmottagare och valförrättare. 
Ersättning till ordföranden och vice ordföranden i respektive valdistrikt, 
röstmottagare samt valkansliets personal var under EU-valet 2019:  

Kanslipersonal 310 kr/tim. 
Röstmottagare, inklusive ordförande och vice ordförande, 180 kr/tim. 
Fast arvode ordf. distrikt 900 kr 
Fast arvode v ordf. distrikt 700 kr 

De omkringliggande kommunerna har ersättningar enligt nedan: 

Uddevalla: 
Ordförande: 3700 kr 
Vice ordförande: 3400 kr 
Ledamot: 2700 kr 
Reserv (som ej blivit inkallad): 500 kr 
Röstmottagare vid förtidsröstningen har ett timarvode på 185 kr/timme. 

Tanum: 
Första timmen: 412 kr/tim. 
Följande timmar: 168 kr/tim. 

Ordförande och vice ordförande får inte mer men i och med att de lägger 
fler timmar blir det ju ändå mer i slutändan.   

Färgelanda: 
236 kr/tim till ordf och vice ordf i valdistrikt 
220 kr/tim till övriga valförrättare i valdistrikt 
236 kr/tim till röstmottagare i förtidsröstningslokal 

Yrkande 
Lars-Åke Winblad yrkar på följande ersättningsnivåer: 
Kanslipersonal 310 kr/tim. 
Röstmottagare, inklusive ordförande och vice ordförande, 220 kr/tim. 
Fast arvode ordf. distrikt 1100 kr 
Fast arvode v ordf. distrikt 900 kr 
Reseersättning: Kostnad för resa mellan hem och röstmottagningsställe 
ersätts vid sträcka >5 km enkel väg, enligt kommunens reglemente. 

Beslut 
Valnämnden beslutar att ersätta valförrättare enligt Lars-Åke Winblads 
yrkande. 

Expediering 
Förvaltningen 
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§ 17

Ordning för valsedlar vid val till kommun-, region- och 
riksdagsval 2022. 
Valnämnden ska besluta om placering av valsedlar i valsedelställen i 
röstnings- och vallokaler. Enligt vallagen ska samtliga partiers valsedlar 
exponeras på ett likvärdigt sätt. Valsedlarna ska därutöver finnas på en 
lämplig avskärmad plats i anslutning till platsen för röstning. 

Valsedlar Valsedlar 
Forts 

Tom kolumn 

Parti A Parti K 

Parti B Parti L 

Parti C Parti M 

Parti D Blanka 

Parti E 

Parti F 

Parti G 

Parti H 

Parti I 

Parti J 

Beredningsförslag 

Valnämnden beslutar att valsedlar för val till kommun-, region- och 
riksdagsval 2022 läggs i strikt alfabetisk vertikal ordning efter 
partinamn. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att valsedlar för val till kommun-, region- och 
riksdagsval 2022 läggs i strikt alfabetisk vertikal ordning efter 
partinamn. 

Expediering 
Förvaltningen 
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§ 18

Ytterligare godkännande av valförrättare på valdagen. 
Följande personer har redan godkänts av Valnämnden att arbeta som 
valförrättare och ordförande resp. vice ordförande under valet 2022, 
förutom vice ordförande för Munkedal 3. 

Valdistrikt Ordförande Vice ordförande 
Munkedal 1 Xxxx Xxxx Xxx-Xxx Xxxx 

Munkedal 2 Xxx Xxxx Xxxx Xxxx 

Munkedal 3 Xxxx Xxxx 

Hällevadsholm Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx 

Dingle Xxxx Xxxx Xxx-Xxx Xxxx 

Sörbygden Xxxx Xxxx Xxxx Xxxx 

Beredningsförslag 

Valnämnden beslutar att utse XXX (förslag kommer) till vice ordförande 
för Munkedal 3. 

Beslut 

Valnämnden beslutar att hänskjuta frågan till nästa möte. 

Expediering 
Förvaltningen 
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§ 19

Ytterligare godkännande av röstmottagare. 
Följande personer har tackat ja till att arbeta som röstmottagare under 
valet 2022: 

• Xxxx Xxxxx

Beredningsförslag 
Valnämnden beslutar att utse föreslagna personer till röstmottagare vid 
förtidsröstningen. 

Beslut 
Valnämnden beslutar att utse föreslagna personer till röstmottagare vid 
förtidsröstningen. 

Expediering 
Förvaltningen 
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§ 20 
 
Information 
 
Utbildning för röstmottagare är planerad till: 
Onsdag 10/8 kl. 18.00 i Gullmarssalen (röstmottagare förtidsröstningen) 
Torsdag 11/8 kl. 18.00 i Sporren (valförrättare valdagen samt 
valnämnden) 
Onsdagen 31/8 kl. 18.00 i Gullmarssalen (ordf. samt vice ordf. valdagen) 


