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Plats och tid Stadshus A, lokal A1, klockan 10.00-17.15 

Beslutande Stefan Stenberg (C), ordförande  

Reine Antonér (M) 

Andreas Björklund (M)  

Karl-Johan Wiktorp (L)  

Peter Stoltz (S)  

Robert Petersson (SD)  

Morgan Fagerström (S) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Lena Språng (C) 

Boris Melvås (KD) 

Katarina Eiderbrant (S) 

 

 

Övriga deltagare 

 

Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Torbjörn Alfredsson, kommunjurist 

Leif Andersson, markförvaltare 

Kristna Hylander, utvecklingsledare 

Michael Boström, registrator 

Lisbeth Klingvall, kommunsekreterare  

Josefin Winnfors, kanslichef 

Utses att justera Peter Stoltz (S) 

 
 

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 22-26 

Ordförande Stefan Stenberg (C) 

Justerande Peter Stoltz (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 22  

 

 

Förtidsröster 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. godkänna föreliggande sammanställning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Under röstningsperioden har valnämnden mottagit förtidsröster enligt 

nedan. 

 Från röstningslokaler 20 229 röster 

 Från andra kommuner 1 016 röster 

 Från Valmyndigheten och väljare (ambassad- och brevröster) 216 

röster. 

 

1 131 av ovanstående röster har skickats vidare till andra kommuner. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 23  

 

 

Valnämndens preliminära rösträkning 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. notera att valnämnden denna dag har genomfört preliminär rösträkning 

i enlighet med vallagens 12 kapitel. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
På onsdagen efter valdagen ska valnämnden enligt vallagens 12 kapitel 

sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i 

vallokalerna. Sammanträdet är offentligt och resultatet av rösträkningen är 

preliminärt. 

 

För Varbergs norra valkrets granskades och räknades 444 röster och för 

Varbergs södra valkrets 491 röster. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 24  

 

 

Ambulerande röstmottagare 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Informationen om att det går att rösta med ambulerande röstmottagare har 

annonserats i Varbergsposten, Varbergs tidning, Hallands nyheter och 

Facebook. Information har även skickats ut till äldreboenden, gode män, 

hemtjänsten och Hallands sjukhus Varberg. 

 

205 väljare har använt sig av ambulerande röstmottagare. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 25  

 

 

Utvärdering 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
En utvärdering av valarbetet kommer att skickas ut till röstmottagarna och 

medarbetarna på valnämndens kansli.  

 

Nämnden planerar att genomföra en utvärdering av valarbetet under 

hösten 2022, alternativt våren 2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Valnämnden 2022-09-14 6 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 26  

 

 

Nästa sammanträde 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Valnämndens nästa möte äger rum under hösten 2022, alternativt våren 

2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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