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§ 46 Dnr 292815 
 

Justering av protokoll 

Valnämndens beslut 
Valnämnden utser Bengt-Göran Sandell (S) till att justera protokollet. 
 
Bakgrund 
Valnämnden ska besluta vem som ska justera protokollet utöver 
ordförande. 
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§ 47 Dnr 294023 
 

Allmänhetens frågestund 

Ingen från allmänheten finns på plats för att ställa frågor. 
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§ 48 Dnr 2022-00016 
 

Vallokaler 2022 

Valnämndens beslut 
1. Valnämnden beslutar om följande vallokaler 2022: 

  
Valdistrikt Vallokal 

1  Araby Centrumskolan, idrottshall 

2  Arenastaden Futurum Restaurang och 
Konferens 

3  Berg Bygdegården i Berg 

4  Bergunda Pär Lagerkvistskolan, 
fritidsgården 

5  Braås Braås skola, matsalen 

6  Bäckaslöv Bäckaslövskolan, matsalen 

7  Centrum Växjö kommunhus, 
Kontaktcenter 

8  Dalbo C Centrumskolan, aulan 

9  Dädesjö Sockenstugan i Dädesjö 

10  Fagrabäck Fagrabäckskolan, fritidsgården 

11  Furuby Församlingshemmet i Furuby 

12  Furutå Furutåskolan, matsalen 

13  Gamla Hovshaga Hovshagaskolan, matsalen 

14  Gemla Gemla Skola, samlingssalen 

15  Hov Norregårdskolan, matsalen 

16  Hovshaga centrum Hovshagaskolan, 
gymnastiksalen 

17  Högstorp-Hollstorp Högstorps skola, matsalen 

18  Ingelstad Näckrosen, A-salen 

19  Kampen-Sigfrid Vuxenpsykiatrin, JF Liedholms 
väg 7 

20  Kronoberg Förskolan Kometen, matsalen 

21  Kungsmad Kungsmadskolan, foajén 
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22  Kvarnhagen Kvarnhagskällan, restaurangen 

23  Lammhult Lammhults Folkets Hus 

24  Lasarettet Utvandrarnas Hus, 
Atriumsalen 

25  Liedbergsgatan Bergendahlska gården, café 

26  Ljungfälle/Teleborg Ö Ljungfälleskolan, matsalen 

27  Norr Lillestadskolan, matsalen 

28  Norrelid Norrelids servicehus, 
samlingslokal 

29  Nya Hovshaga Gustavslundskolan, foajén 

30  Nydala Tallgården, stora salen 

31  Pilbäcken Pilbäckskolan, matsalen 

32  Ringsberg Ringsbergskolan, klassrum 
plan 3 

33  Rottne N Biblioteket Rottne 

34  Rottne S Rottnegården 

35  Sandsbro V Sandsbro kapell 

36  Sandsbro Ö Sandsbro skola, matsalen 

37  Stallvägen Linnéuniversitetet, H1211 

38  Söder Procivitas privata gymnasium 

39  Teknikum Teknikum, korridor utanför 
matsalen 

40  Teleborg C Teleborgshallen, B-hallen 

41  Teleborg södra Torparskolan, matsalen 

42  Torparängen Torparskolan, gamla delen, 
klassrum 

43  Tävelsås-Uråsa Bygdegården i Tävelsås 

44  Ulriksberg Borgmästaren, matsalen 

45  Universitetet norra Videum Science Park, 
sammanträdesrum Celsius 

46  Universitetet södra Linnéuniversitetet, H1411 och 
H1412 

47  Vederslöv Vederslöv skola, matsalen 
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48  Vikaholm Vikaholms förskola, matsalen 

49  Värends Nöbbele Nöbbele Bygdegård 

50  Väster Elin Wägnerskolan, matsalen 

51  Åby Åby skola, gymnastiksalen 

52  Åryd Åryd skola, matsalen 

53  Öjaby Norra Öjaby skola, matsalen 

54  Öjaby Södra-Räppe Församlingshemmet i Öjaby, 
stora salen 

55  Öster Östregårdskolan, 
gymnastiksalen 

56  Östra Lugnet Östra Lugnets skola, matsalen 

 
 

2. Valnämnden bemyndigar ordförande att besluta om mindre 
förändringar i de fall ombyggnationer/renoveringar eller 
liknande hindrar att vi använder lokalen. 

 
Bakgrund 
Växjö kommun har 56 valdistrikt vid valet 2022 (se KF § 136/2021). Enligt 
vallagen ska varje valdistrikt ha en utpekad vallokal där distriktets väljare 
kan avlägga sin röst på valdagen. Vallagen föreskriver vidare att 
valnämnden ska informera Valmyndigheten om vilka vallokaler som ska 
användas. Informationen trycks på röstkorten som Valmyndigheten 
skickar till alla väljare och publiceras även på myndighetens webbplats. 
 
Valmyndigheten önskar att kommunerna rapporterar alla 
röstmottagningsställen senast 15 juni 2022.  
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-22 där följande 
sammanfattning framgår: 
 
Alla valdistrikt i en kommun ska vid allmänna val ha en utpekad vallokal. 
Växjö kommun har 56 valdistrikt vid valet 2022 och ska därmed ha 56 
vallokaler. Valnämndens ska besluta om vilka vallokaler som ska 
användas framför allt utifrån vad som är bäst ut ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
I skrivelsen redogörs även för de förändringar av vallokaler som föreslås 
och andra avvägningar. 
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Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
 
För kännedom 
Vöfab 
Vidingehem 
Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nämnden för arbete och välfärd 
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§ 49 Dnr 2022-00015 
 

Extra röstningslokaler valdag 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar om följande extra röstningslokaler och öppettider 
på valdagen 11 september 2022: 
 
Asa Herrgård, kl. 09-13. 
Möllekulls församlingshem, kl. 09-13.  
Jäts bygdegård kl. 09-13. 
Kalvsviks bygdegård kl. 09-13.  
Tolgs föreningslokal kl. 09-13.  
Örtagården i Ör, kl. 09-13. 
Centrallasarettet i Växjö, kl. 09-13. 
 
Bakgrund 
Vid tidigare val har valnämnden på valdagen anordnat förtidsröstning på 
landsbygden och på Centrallasarettet i Växjö. Syftet har varit att 
underlätta för väljare som bor i geografiskt stora valdistrikt och som har 
förhållandevis långt till ordinarie vallokal. Syftet med röstmottagningen 
på lasarettet är att ge väljare som på grund av sin sjukhusvistelse inte 
kan ta sig till ordinarie vallokal en möjlighet att rösta. 
 
Vid valet 2018 var antalet väljare som röstade på dessa platser enligt 
nedan: 
 
Asa vandrarhem 84 
Kalvsviks bygdegård 184 
Örtagården  160 
Tolgs föreningslokal 140 
Jäts bygdegård 92 
Möllekulls församlingshem 58 
Centrallasarettet 35 
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-22 där följande framgår: 
 
Valkansliet bedömer att extra röstningslokaler på valdagen är en rimlig 
service för att underlätta för väljare på landsbygden. Valnämnden har 
inte erhållit någon återkoppling från väljarna om att något inte fungerat 
på ett bra sätt vid tidigare val. Valkansliet gör därmed bedömningen att 
vi kan fortsätta på samma sätt även 2022. 
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Valkansliet föreslår dock att vi byter röstningslokalen i Asa från 
vandrarhemmet till herrgården av tillgänglighetsskäl. Vandrarhemmets 
huvudentré är inte tillgänglig och ingången på baksidan lever inte upp 
till de riktlinjer som finns avseende utrymme. Herrgården erbjuder ramp 
till huvudentré och möjlighet att släppa på och av med bil precis utanför 
entrén. 
 
Vad gäller brukande av bygdegårdar bedömer valkansliet att dessa 
lokaler är de bästa om inte de enda som kan brukas på dessa platser 
med hänsyn till tillgänglighet. Dessutom är den sammanvägda 
bedömningen att bygdegårdarna är en naturlig samlingsplats och ses 
som opolitiska av de allra flesta väljare. Möllekulls församlingshem i 
Drev-Hornaryd ägs av Svenska Kyrkan men är en naturlig samlingslokal i 
området och den enda lokalen som kan användas. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 50 Dnr 2022-00012 
 

Ambulerande röstmottagare vid allmänna valet 
2022 

Valnämndens beslut 
1. a) Den ambulerande röstmottagningen i Växjö kommun genomförs 
enligt överenskommelse mellan väljaren och valnämnden på vardagar 
mellan kl. 10.00 – 17.00, under perioden 24 augusti till 9 september.  
 
1. b) Den ambulerande röstmottagningen är även tillgänglig på valdagen 
den 11 september mellan kl. 08.00 och 20.00. Tjänsten kan endast 
erbjudas om valnämnden hinner ta emot rösten före klockan 20.00.  
 
2. Den ambulerande röstmottagningen är normalfallet ”kopplad” till 
röstningslokalen Stadsbiblioteket. Det innebär att röster som tagits 
emot av ambulerande röstmottagare lämnas till röstningslokalen på 
Stadsbiblioteket. I den dagliga rapporteringen till valmyndigheten görs 
ingen skillnad på röster mottagna på Stadsbiblioteket eller via 
ambulerande röstmottagare. Den ambulerande röstmottagningen ska 
dock ha en egen väljarförteckning (annan färg på papperet) för att kunna 
redovisa antalet mottagna röster efter valet.  
Om ambulerande röstmottagning genomförs av röstmottagare från 
ordinarie röstningslokaler i Ingelstad, Rottne, Braås eller Lammhult kan 
rösten även lämnas till respektive röstningslokal.  
 
3. Valnämnden förordnar följande personer som ambulerande 
röstmottagare: Fredrik Pettersson, Martin Fransson och Carina Elmefall. 
Samtliga arbetar på kommunledningsförvaltningen, Växjö kommun.  
 
4. Valnämnden förordnar, under förutsättning att de genomgår 
utbildning, följande personer på kansliavdelningen som ambulerande 
röstmottagare: Anna Carlsson, Ida Karmberg, Johanna Sjöberg, Monica 
Sandberg, Sara Tiger, Cecilia Lodh, Marie Ulmhed Sjöberg och Sara 
Ekholm.  
 
5. Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande att i övrigt 
förordna ambulerande röstmottagare.  
 
6. Ambulerande röstmottagare anställda av Växjö kommun får ingen 
ersättning utöver ordinarie lön. Externa röstmottagare arvoderas enligt 
bestämmelser om ersättning som beslutas av kommunstyrelsens 
organisations- och personalutskott innan valet. 
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Bakgrund 
Vallagen stipulerar följande avseende ambulerande röstmottagare: 
 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna 
sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. 
 
Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna om röstning och röstmottagning i detta kapitel och 8 kap. 
och bestämmelserna om röstmottagning i röstningslokal i 10 kap. Lag 
(2014:301). 
 
Det är upp till valnämnden att bestämma detaljer kring den 
ambulerande röstmottagningen i kommunen, framför allt i fråga om när 
tjänsten ska vara tillgänglig för väljarna. Tjänsten togs i bruk första 
gången inför valet 2018 och kommunen har således vid två val utfört 
ambulerande röstmottagning. 
 
Ambulerande röstmottagare ska i princip ha med sig samma materiel 
som finns i en vanlig röstningslokal. Materielen måste av praktiska skäl 
anpassas för att lätt kunna bära med sig och tas med in i människors 
hem. 
 
En väsentlig skillnad mellan ambulerande röstmottagare och 
budröstning är att ambulerande röstmottagare har rätt att hjälpa 
väljaren att göra i ordning sin röst, något inte ett bud har. 
 
Antalet väljare som röstade med hjälp av ambulerande röstmottagare var 
56 stycken vid valet 2018 och 17 stycken vid EP-valet 2019. 
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-03-21 där följande framgår: 
 
Erfarenheten från 2018 års val var att ambulerande röstmottagare kräver 
relativt stora resurser avseende personal, tid och administration. 2018 
använde vi oss av anställd personal vid framför allt kansliavdelningen för 
att utföra uppdraget. Arbetet var betungande mot bakgrund av att det 
endast utgör en liten del av hela arbetet kring valet men ändå tog stora 
resurser i anspråk. Det är också vår bedömning att antalet kommer att 
öka i och med att tjänsten blir mer känd och befolkningen blir äldre. Vår 
slutsats blir därför att det är bättre att ha två externa röstmottagare 
som utför den ambulerande röstmottagningen 2022.  
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Valmyndigheten har gjort bedömningen att tjänsten bör vara tillgänglig 
även på valdagen utöver under ordinarie förtidsröstningsperiod. En röst 
måste dock tas emot före klockan 20.00, så en inbyggd begränsning 
kommer uppstå beroende på när väljaren som är i behov av tjänsten hör 
av sig och antalet lediga ambulerande röstmottagare. För att vara säkra 
på att kunna besöka alla som hör av sig på valdagen kan valnämndens 
ledamöter och ersättare vid behov utses till ambulerande röstmottagare 
eftersom de tjänstgör hela valdagen. 
 
Vi anser det effektivast att valnämnden delegerar till ordförande att 
förordna ambulerande röstmottagare efter behov. Utbildning är i vanlig 
ordning obligatoriskt. 
 
Bokningar kan likt föregående val ske genom Kontaktcenter som 
förmedlar uppgifter till valkansliet/röstmottagarna om väljaren som i 
sin tur kontaktar väljaren och bokar in tid. 
 
Enligt Valmyndighetens direktiv bör ambulerande röstmottagare vara 
"kopplad" till en ordinarie röstningslokal och inte redovisas separat 
under förtidsröstningsperioden. Kommunen ska däremot föra uppgift 
om antalet väljare som röstar med hjälp av ambulerande röstmottagare 
och meddela detta till myndigheten efter valet.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Valkansliet 
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§ 51 Dnr 2022-00014 
 

Kommunikationsplan för valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner till ärendet bilagt förslag till 
kommunikationsplan för valet 2022.   
 
Bakgrund 
Valmyndigheten rekommenderar i sin handbok till kommunerna för 
valet 2022 att en kommunikationsplan tas fram. I planen ska det framgå 
hur kommunens kommunikation till väljarna om valet ska gå till. 
 
Kommunikationsavdelningen har därför tagit fram ett förslag till 
valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
-Förslag till Kommunikationsplan för valet 2022.  
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunikationsavdelningen 
 
För kännedom 
Valkansliet 
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§ 52 Dnr 2022-00017 
 

Ekonomisk rapport efter mars 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter mars 2022.   
 
Bakgrund 
Valkansliet lämnar en ekonomisk rapport till valnämnden efter mars 
2022. Syftet med rapporten är att nämnden ska ha kännedom om det 
ekonomiska läget och kunna besluta om åtgärder ifall det anses 
nödvändigt.  
 
Beslutsunderlag 
-Ekonomisk rapport efter mars 2022.  
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2022-00013 
 

Ersättning till röstmottagare med flera vid 2022 års 
allmänna val samt vid eventuellt extra val under 
mandatperioden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsens organisations- och 
personalutskott fastställer Ersättning till röstmottagare med flera vid 
2022 års allmänna val samt vid eventuellt extra val under 
mandatperioden enligt till ärendet bilagt förslag.   
 
Reservationer 
Bengt-Göran Sandell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för det 
egna yrkandet. 
 
Bakgrund 
Valnämnden föreslår inför varje val vilka ersättningsnivåer som ska gälla 
för röstmottagare med flera i Växjö kommun. Kommunstyrelsens 
organisations- och personalutskott fastställer ersättningsnivåerna. 
Ersättningarna ska även gälla vid ett eventuellt extra val under 
mandatperioden. 
 
Dokumentet beslutades om senast den 24 augusti 2021 av 
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. Då lades en 
ersättning till för reservröstmottagare.  
 
Beslutsunderlag 
-Kommunchefens skrivelse daterad 2022-04-12 där bland annat följande 
frmagår: 
 
Valkansliet föreslår mindre förändringar gällande timarvode i 
förtidsröstningen. Förändringen avser att semesterersättning och Ob-
tillägg tas bort och grundarvodet ökas motsvarande 
semesterersättningen. Utöver det tillkommer två separata timarvoden 
som ska gälla vardagskvällar respektive helger för att ersätta Ob-
tillägget. Anledningen till ändringen är att röstmottagare är ett uppdrag 
snarare än en anställning. Förändringen är ett nollsummespel kostnads- 
och arvodesmässigt. 
 
Kostnaden för arvoden vid valet 2022 beräknas till 2,6 mkr (inkl. 
arbetsgivaravgifter). 
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-Förslag till Ersättning till röstmottagare med flera vid 2022 års allmänna 
val samt vid eventuellt extra val under mandatperioden. 
 
Yrkanden 
Bengt-Göran Sandell (S): Bifall till förslag till beslut i kommunchefens 
skrivelse daterad 2022-04-12 med följande ändringar: 
 

• Arvodet för kategori 5 (Röstmottagare som tjänstgör vid 
förtidsröstning i röstningslokal, vid ambulerande röstmottagning 
samt vid valnämndens mottagning av rösterna på valnatten), höjs 
med 8 kronor till 165 kronor per timme. 

 
• Arvodet för kategori 1, 2, 3 och 7 (Röstmottagare i vallokal och i 

röstningslokal i Växjö på valdagen) höjs med 100 kronor. 
 

• Valnämnden beslutar att söka tilläggsanslag hos 
kommunfullmäktige på 80 tkr för att täcka den ökade kostnaden. 
 

Ordförande Mikael Virdelo (M): Bifall till förslag till beslut i 
kommunchefens skrivelse daterad 2022-04-12. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Mikael Virdelo (M) frågar vilket av yrkandena som ska antas 
och konstaterar att valnämnden beslutar enligt det egna yrkandet. 
 
Omröstnings begärs. 
 
Valnämnden godkänner följande omröstningsordning: 
Ja för att rösta på Mikael Virdelos yrkande. 
Nej för att rösta på Bengt-Göran Sandells yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Valnämnden beslutar enligt Mikael Virdelos yrkande med 3 röster mot 2 
röster för Bengt-Göran Sandells yrkande. Se omröstningsbilaga 1. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Omröstningsbilaga 1 
 
Ledamot Tjänstegörande 

ersättare 
Ja Nej Avstår 

Bengt-Göran 
Sandell (S) 

  Nej  

Hannington 
Lubwama (M) 

 Ja   

Gudrun 
Holmberg (C) 

 Ja   

Håkan Ferner 
(S) 

Sara Gille (S)  Nej  

Ordförande 
Mikael Virdelo 
(M) 

 Ja   

Totalt  3 2  
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§ 54 Dnr 294163 
 

Information/planering för nämnden angående 
utbildningar, förtidsröstningen, valdagen 11 
september, onsdagsräkning 

Valnämnden diskuterar genomförande av praktiska moment under valet 
som närvaro på utbildningar för röstmottagare, medverkan i 
förtidsröstningen, arbetet under valdagen 11 september samt 
onsdagsräkningen den 14 september. 
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§ 55 Dnr 2021-00009 
 

Tidplan för allmänna valet 2022 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valnämnden går igenom tidplanen för allmänna valet 2022.      
 
Beslutsunderlag 
-Tidplan för allmänna valet (senast uppdaterad 2022-04-11). 
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§ 56 Dnr 2022-00002 
 

Valmyndighetens nyhetsbrev 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Valmyndigheten sänder nyhetsbrev till landets valnämnder med viktig 
information om genomförande av val.  
 
De nyhetsbrev som inkommit sedan föregående sammanträde redovisas 
för valnämnden.  
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§ 57 Dnr 2022-00001 
 

Meddelanden 

Valnämndens beslut 
Valnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Inkomna och/eller upprättade skrivelser och beslut av intresse som 
inkommit eller skickats sedan föregående sammanträde redovisas för 
valnämnden.   
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§ 58 Dnr 292816 
 

Övrigt 

Ordförande Mikael Virdelo (M) informerar nämnden om öppettiderna 
under den ordinarie förtidsröstningen 2022 på Stadsbiblioteket, 
Hovshaga bibliotek och Lammhults bibliotek. I beslutsunderlaget till 
ärendet vid valnämndens sammanträde 24 mars 2022 angavs att det 
totala antalet timmar öppet jämfört med valet 2018 som 39 fler på 
Stadsbiblioteket, samma antal på Hovshaga bibliotek och 5 timmar färre 
på Lammhults bibliotek. Detta var en felräkning. Det rätta antalet är 41 
timmar fler på Stadsbiblioteket, 9 timmar fler på Hovshaga bibliotek och 
4 timmar fler på Lammhults bibliotek. 
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