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VN § 1 Dnr VN 332  

Val av protokollsjusterare 

Beslut 
Valnämnden beslutar att jämte ordföranden Ewa Sjögren (M) utse 
Ante Hultin (S) att justera protokollet. 
 
 
_____________ 

 
      

 
      
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 2022-05-18   4(15) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

VN § 2 Dnr VN 333  

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna utsänd dagordning. 
 
_____________ 
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VN § 3 Dnr VN 2021/00022  

Genomförande av folkomröstning utifrån folkinitiativets 
"Inget hotell på Österskans och i Picassoparken" begäran 

Beslut 
1. Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att omröstningsdistrikt och 
omröstningslokaler ska vara de samma och med samma öppettider som till de allmänna 
valen den 11 september 2022. 
 
2. Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta valnämndens förslag att 
en röstsedel ska användas där frågeställning och svarsalternativ anges. Vid respektive 
svarsalternativ ska det finnas en kryssruta där den röstberättigade ska markera sitt val. 
 
3. Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att röstsedeln ska vara rosa med 
svart text och i A6 format. 
 
4. Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det ska anordnas 
förtidsröstning, budröstning och möjlighet till röstning med ambulerande röstmottagare. 
 
5. Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det inte ska vara möjligt att 
brevrösta eller att rösta från utlandet samt att utlämning av röstsedlar gällande 
folkomröstningen endast kommer att ske på de platser där röstningen äger rum inom 
Halmstads kommun. 
 
6. Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att röstsammanräkningen ska 
vara avslutad senast den 30 september 2022. 
 

Ärendet 
Den 8 mars 2021 lämnades över 10 000 namnunderskrifter in till Halmstads kommun 
från folkinitiativet ”Inget hotell på Österskans och i Picassoparken”. Granskningen av 
namnunderskrifterna visade att 8 661 namnunderskrifter var godkända. Antalet 
underskrifter var därmed tillräckligt för att väcka frågan om folkomröstning i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2021 att en folkomröstning ska genomföras. 
Enligt lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar 4 § är det valnämnden som 
svarar för genomförandet av folkomröstningen. Den 15 juni 2021 beslutade 
kommunfullmäktige att den fråga och de svarsalternativ som anges på röstsedeln ska 
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vara ”Vill du att det ska byggas ett hotell med restaurang och saluhall på Österskans 
enligt nuvarande förslag?” - ja eller nej. 
 
Den 14 december 2021 beslutade kommunfullmäktige att ändra dag för omröstning till 
den 11september 2022, i samband med de allmänna valen. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige fatta beslut om röstsedlars antal, innehåll och utseende, 
omröstningsdistrikt och lokaler, förtidsröstning och avslutad röstsammanräkning. 
 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska vara 
de samma och med samma öppettider som till de allmänna valen den 11 september 
2022. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta valnämndens förslag att en röstsedel ska 
användas där frågeställning och svarsalternativ anges. Vid respektive svarsalternativ ska 
det finnas en kryssruta där den röstberättigade ska markera sitt val. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutar att röstsedeln ska vara rosa med svart text och i A6 
format. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att det ska anordnas förtidsröstning, budröstning och 
möjlighet till röstning med ambulerande röstmottagare. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutar att det inte ska vara möjligt att brevrösta eller att rösta 
från utlandet samt att utlämning av röstsedlar gällande folkomröstningen endast 
kommer att ske på de platser där röstningen äger rum inom Halmstads kommun. 
 
6. Kommunfullmäktige beslutar att röstsammanräkningen ska vara avslutad senast den 
30 september 2022. 
 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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VN § 4 Dnr VN 2022/00016  

Ordning i valsedelställ 

Beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna servicekontorets förslag 

Ärendet 
Valnämnden fastställer ordning för valsedlar under allmänna valet 2022. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett i valkansliet tillsammans med valnämndens presidium 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att valsedlarna för riksdag, kommun och region läggs i 
bokstavsordning efter partinamn. Eventuella tillkommande valsedlar placeras i 
bokstavsordning i samma serie. 
 
Valnämnden beslutar att partivalsedlar och namnvalsedlarna för riksdag-, kommun- och 
regionval 2022 läggs i bokstavsordning efter partinamn med blanka valsedlar längs ner i 
valsedelstället. 
 
Valnämnden beslutar att partierna ansvarar för att leverera de namnvalsedlar samt 
partivalsedlar, som inte omfattas av valnämndens ansvar, till valkansliet eller till 
röstmottagare i röstnings- eller vallokal. Röstmottagarna ansvarar för att lägga ut de 
levererade valsedlarna och i övrigt hålla ordning på alla valsedlar enligt beslutad ordning. 
 
Valnämnden beslutar att alla valsedlar ska placeras i de särskilda valsedelsställen, inga 
övriga lådor, fack eller liknande får förekomma med valsedlar i anslutning till röstnings- 
och vallokal. 

 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
   
_______ 
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VN § 5 Dnr VN 2022/00017  

Riktlinjer förtroendevalda 

Beslut 
Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag gällande Riktlinjer 
förtroendevalda 

Ärendet 
Enligt Vallagen får på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte 
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras 
val samt att partierna själva inte får lägga ut valsedlar i förtidsröstnings- eller vallokalen 

 

Ärendets beredning 
Ärende har beretts i valkansliet tillsammans med valnämndens presidium 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag gällande Riktlinjer 
förtroendevalda 
 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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VN § 6 Dnr VN 2022/00020  

Hantering av röster och valresultat gällande den kommunala 
folkomröstningen den 11 september 2022 

Beslut 
1. Valnämnden beslutar att lagda röster gällande folkomröstningen i varje valdistrikt 
läggs i en separat valurna märkt ”Valurna Folkomröstning” 
 
2. Valnämnden beslutar att rösterna gällande folkomröstningen räknas direkt efter att 
rösträkningen gällande valet till riksdag, kommunal- & regionfullmäktige är slutförd och 
resultatet är rapporterat till valmyndigheten 
  
3. Valnämnden beslutar att rösterna gällande folkomröstningen vid räkning delas upp i 
tre högar och rapporteras enligt följande: 

• ”Ja” 

• ”Nej” 

• ”Ogiltiga” 
 
4. Valnämnden beslutar att resultatet i varje valdistrikt gällande folkomröstningen 
rapporteras in till valkansliet på telefonnummer 035 – 18 25 60 direkt efter det att 
räkningen är slutförd 
 
5. Valnämnden beslutar att det rapporterade resultatet från varje valdistrikt gällande 
folkomröstningen dokumenteras samt publiceras på halmstad.se 
 
6. Valnämnden beslutar att röstsedlarna efter rapportering läggs i tre separata omslag, ett 
omslag för ”Ja”, ett omslag för ”Nej” och ett omslag för ”Ogiltiga” röstsedlar 
 
7. Valnämnden beslutar att omslagen gällande ”Ja”, ”Nej” och ”Ogiltiga” innehållande 
respektive röstsedlar läggs i en separat kasse som försluts 
 
8. Valnämnden beslutar att kassen med omslagen tas med från varje valdistrikt till 
mottagningsstället på valnatten där kassen kontrolleras 
 
9. Valnämnden beslutar att samtliga kassar med omslag försluts och arkiveras tills den 
30 september 2023 
 
10. Valnämnden beslutar att under valnämndens preliminära rösträkning den 14 och 15 
september räknas endast de lagda förtidsrösterna gällande folkomröstningen som blivit 
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sända till fel valdistrikt samt de förtidsröster som blivit lagda i röstningslokalen på 
valdagen  
 
11. Valnämnden beslutar att rösterna som räknas på valnämndens preliminära 
rösträkning den 14 och 15 september redovisas separat som ett uppsamlingsdistrikt. 

Ärendet 
Valnämndens kansli har tagit fram ett förslag gällande hanteringen av processen och 
rapporteringen gällande folkomröstningen som ska ske samtidigt som de allmänna valen 
den 11 september 2022. Utgångspunkten för förslaget är att folkomröstningen ska 
genomföras så att alla som har rösträtt och vill rösta, ska kunna rösta, genom ett 
tillgängligt och rättssäkert förfarande. 
 
Förslaget bygger på att varje valdistrikt även hanterar folkomröstningen.  
 
När resultaten från valen till riksdag, kommun- & regionfullmäktige är inringda till 
valmyndigheten räknas resultatet gällande folkomröstningen och resultatet rings in till 
valkansliet som sammanställer detta och publicerar antal röster ”Ja”, ”Nej” och 
”Ogiltiga” på halmstad.se. 
 
Resultatet gällande folkomröstningen är det preliminära resultatet och den enda ändring 
som kommer att läggas till är de förtidsröster som lämnats på valdagen. Dessa röster har 
inte räknats på valdagen utan kommer att räknas på valnämndens preliminära 
rösträkning den 14 och 15 september och redovisas som ett uppsamlingsdistrikt. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett i valkansliet tillsammans med valnämndens presidium 

Förslag till beslut 
1. Valnämnden beslutar att lagda röster gällande folkomröstningen i varje valdistrikt 
läggs i en separat valurna märkt ”Valurna Folkomröstning” 
 
2. Valnämnden beslutar att rösterna gällande folkomröstningen räknas direkt efter att 
rösträkningen gällande valet till riksdag, kommunal- & regionfullmäktige är slutförd och 
resultatet är rapporterat till valmyndigheten 
  
3. Valnämnden beslutar att rösterna gällande folkomröstningen vid räkning delas upp i 
tre högar och rapporteras enligt följande: 

• ”Ja” 

• ”Nej” 

• ”Ogiltiga” 
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4. Valnämnden beslutar att resultatet i varje valdistrikt gällande folkomröstningen 
rapporteras in till valkansliet på telefonnummer 035 – 18 25 60 direkt efter det att 
räkningen är slutförd 
 
5. Valnämnden beslutar att det rapporterade resultatet från varje valdistrikt gällande 
folkomröstningen dokumenteras samt publiceras på halmstad.se 
 
6. Valnämnden beslutar att röstsedlarna efter rapportering läggs i tre separata omslag, ett 
omslag för ”Ja”, ett omslag för ”Nej” och ett omslag för ”Ogiltiga” röstsedlar 
 
7. Valnämnden beslutar att omslagen gällande ”Ja”, ”Nej” och ”Ogiltiga” innehållande 
respektive röstsedlar läggs i en separat kasse som försluts 
 
8. Valnämnden beslutar att kassen med omslagen tas med från varje valdistrikt till 
mottagningsstället på valnatten där kassen kontrolleras 
 
9. Valnämnden beslutar att samtliga kassar med omslag försluts och arkiveras tills den 
30 september 2023 
 
10. Valnämnden beslutar att under valnämndens preliminära rösträkning den 14 och 15 
september räknas endast de lagda förtidsrösterna gällande folkomröstningen som blivit 
sända till fel valdistrikt samt de förtidsröster som blivit lagda i röstningslokalen på 
valdagen  
 
11. Valnämnden beslutar att rösterna som räknas på valnämndens preliminära 
rösträkning den 14 och 15 september redovisas separat som ett uppsamlingsdistrikt. 
 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
 
 
   
 



Halmstads kommun 

Sammanträdesprotokoll  
    

 Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 2022-05-18   12(15) 
   

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
     

 

VN § 7 Dnr VN 2022/00022  

Valnämndens uppgifter under valnämndens preliminära 
rösträkning 14 och 15 september 2022 

Beslut 
Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag att valnämndens ledamöter deltar 
i arbetet under valnämndens preliminära rösträkning den 14 och 15 september 2022. 

Ärendet 
Vid valnämndens preliminära rösträkning kommer valnämndens ledamöter vara med i 
arbetet att kontrollera förtidsröster och kontrollräkna valen till riksdag, kommun- och 
regionfullmäktige samt folkomröstningen. 
 
Arbetet vid varje kontrollbord kommer att ledas av en bordsledare som är en rutinerad 
ordförande från ett valdistrikt, en valkanslist och två eller tre valnämndsledamöter. I och 
med denna sammanställning bedöms arbetet med sortering och kontrollräkning av 
valnämndens preliminära rösträkning vara säkerställt. 
 
 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett i valkansliet tillsammans med valnämndens presidium 

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att anta servicekontorets förslag att valnämndens ledamöter deltar 
i arbetet under valnämndens preliminära rösträkning den 14 och 15 september 2022. 
 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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VN § 8 Dnr VN 2022/00001  

Delegationsbeslut 

Beslut 
Valnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
      

Förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna. 
 

Beslutsgång 
Valnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 
 
_______ 
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VN § 9 Dnr VN 2022/00006  

Information 

 
Johnny Nilvé informerar om: 
- valdagen 
 • Tider för valnämnden 
 • Antal grupper, körschema 
 • Valnatten 
 
- valnämndens preliminära rösträkning 
 • Träning inför valnämndens preliminära rösträkning 
 • Rutin gällande valnämndens preliminära rösträkning 
 
Anna Andersson informerar om bemanning under valen 
 
Christel Rehmark informerar om ekonomi 
 
 
_______ 
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VN § 10 Dnr VN 344  

Övriga frågor VN 

 
Inga övriga frågor 
 
 
_______ 
 

 
      

 
      
 
   
 


