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Valnämndens protokoll 2022-10-05  

Tid och plats  

2022-10-05 klockan 17:00-18:20 i mötesrum Yngern 

Beslutande ledamöter 

Anders Jönsson (M) ordförande, Thorbjörn Wallin (NP) 1:e vice ordförande, Krister Eriksson (S) 2:e 
vice ordförande, Kent Jansson (SD), Åsa Sternrot (NP) ersätter Malin Westergren (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sven Eklund (S), Patrick Claesson (SD) §§ 49-52, Bengt Lindén (NP) §§ 49-52 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef, Ibrahim Abdallah valsamordnare 

Tid och plats för justering 

2022-10-10 klockan 16:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

46-52  

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Anders Jönsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Krister Eriksson (S), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-10-05 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-10-11 

Datum då anslaget tas ned 

2022-11-02 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 46 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Krister Eriksson (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 10 oktober klockan 16:00. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Krister Eriksson (S) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 10 
oktober klockan 16:00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 47 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 48 
Kanslichefen informerar 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Kanslichef Sisilya Rhawi informerar om följande: 

• Delårsrapport per den 31 mars 2022, som behandlas senare under sammanträdet. 
• Valkansliets pågående aktiviteter - utvärdering av valarbetet i Nykvarn har inletts och 

utbetalning av arvoden till röstmottagare pågår. 
• Statistik för riksdagsvalet och kommunalvalet. Valnämnden önskar notera till protokollet att 

valdeltagandet i valdistriktet Nykvarns centrum behöver ses över till nästkommande val. 
• Nästkommande sammanträde den 23 november. 
• Valmyndighetens enkät till kommunerna. 

Valkansliet önskar som del av utvärderingen få valnämndens synpunkter på valkansliet och 
valgenomförandet. Valnämnden framför följande: 

Allmänt 
Upplägget av ärenden och ärendeprocessen har fungerat väl och varit välplanerad. Valnämndens och 
valkansliets arbete har ”rullat på” och känts tryggt. 

Leverans av förtidsröster valdagen 
Bra att förtidsröster var sorterade i röstlängdsordning när valnämnden anlände på morgonen 
valdagen. Det innebär att förtidsrösterna kunde transporteras till vallokalerna tidigt. 

Utbildning 
Bra att valnämnden hade möjlighet att delta vid utbildningen som anordnades av länsstyrelsen. 

Valsedlar, valsedelsställ och valhemlighet 
Valsedelsställen och valsedlar fungerar inte bra. Det är många olika valsedlar och svårt för väljare att 
hitta bland valsedlarna. Att de vek sig gjorde det även svårt att se partinamn med symboler för andra 
valsedlar som stod i närliggande fack i lodrätt led. Dock konstateras att detta främst beror på 
utrustning och material som finns till hands och systemet med partivalsedlar och namnvalsedlar. 

Valnämnden vill att valkansliet anger i valmyndighetens enkät att kombinationen mellan nuvarande 
utrustning/material och stärkt valhemlighet inte faller väl ut. Valsedelställen blir en flaskhals och 
bidrar till väntetider. Konsekvenser kan bli att kommuner tvingas ha fler stationer med valsedelställ. 
Det kan innebära att vissa lokaler måste ersättas av större lokaler, vilket i sin tur medför ökade lokal-, 
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material- och personalkostnader. Staten bör till nästkommande val se över utrustning/material och 
vilka förändringar i valsystemet som kan införas för bättre väljarflöden, förenklingar och 
effektiviseringar – exempelvis se över möjligheten att införa gemensam valsedel för alla partier. 

Vidare förenklar avskärmningen av valsedelställ sabotage av valsedlarnas ordning i valsedelställen. 

Valsedelräknare 
Nuvarande valsedelsräknarna är inte optimala då antalet som räknas kan skilja sig med enstaka röst 
från gång till gång som valsedlarna räknas. Det tvingar mer eller mindre till manuell räkning trots att 
tekniska hjälpmedlet finns. Dyrare variant av valsedelrsäknare kostar från 7 000 kr/st. 

Lokaler 
Glädjande att alla vallokaler öppnades i tid utan komplikationer. Även om Taxinge förskola är en, 
relativt sett, liten lokal fungerade flödet av väljare tillfredsställande. Planeringen med att en dag innan 
valdagen iordningställa vallokalerna och att valnämndens presidium kontrollerade vallokalerna innebar 
en lugn och bra början på valdagen. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 49 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022, valnämnden 
Diarienummer: KS/2022:312 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Delårsrapport per den 31 augusti 2022 för valnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

Delårsrapportens syfte är bland annat att redovisa ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat i 
förhållande till budget och uppsatta mål. Rapporten ger en bild av hur valnämnden ligger till i arbetet 
med de mål, uppdrag och budget som beslutats i nämndens verksamhetsplan för 2022. 

I delårsrapporten bedöms nämndens måluppfyllelse per den 31 augusti. En samlad bedömning visar 
att verksamheten har mycket god måluppfyllelse när det gäller alla strategiska mål och effektmål. 
Valnämnden prognostiserar ett överskott för helåret på 141 tkr. De största kostnaderna är av 
förklarliga skäl under augusti-oktober då verksamheten är igång som mest, arvoden ska utbetalas med 
mera. Bedömningen är dock att budgeten kommer att hållas. 

Valnämnden föreslås godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2022 för valnämnden. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-09-27 - Delårsrapport per den 31 augusti 2022, valnämnden 
Delårsrapport per den 31 augusti 2022, valnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 50 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:736 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsnivå 

Valnämnden 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-06-22 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C6, Revidering av öppettider 
för förtidsröstning allmänna valen 2022 

2022:7412 

2022-08-12 KS/2021:736 Delegationsbeslut § C2, förordnande av 
ordförande i valdistriktet Gammeltorp-Hökmossen 
vid allmänna valen 2022 

2022:8605 

2022-08-18 KS/2021:736 Delegationsbeslut §§ B3 och B4, Förordnande av 
röstmottagare vid förtidsröstning inklusive 
ambulerande röstmottagning allmänna valen 2022 

2022:9675 

2022-09-01 KS/2021:736 Delegationsbeslut § B5, Förordnande av 
rösträknare för valnämndens preliminära 
rösträkning allmänna valen 2022 

2022:9676 

2022-09-06 KS/2021:736 Delegationsbeslut § B2, Förordnande av 
röstmottagare för Nykvarns kommuns valdistrikt 
allmänna valen 2022 

2022:9677 

2022-09-14 KS/2021:736 Delegationsbeslut § A1, Revidering av arvode till 
rösträknare vid valnämndens preliminära 
rösträkning allmänna valen 2022 

2022:9678 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 51 
Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av inkomna protokoll och skrivelser godkänns. 

Sammanfattning 

Protokoll och skrivelser av intresse för valnämnden som inkommit sedan föregående sammanträde 
2022-06-15 har publicerats tillsammans med möteshandlingarna. 

Valnämnden har delgivits följande: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 § 68 Delårsrapport per den sista 
mars 2022, Nykvarns kommun. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 § 69 Årsredovisning Södertörns 
brandförsvarsförbund. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:19V, inkom 2022-06-08 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:20V, inkom 2022-06-20 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:21V, inkom 2022-06-23 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:22V, inkom 2022-07-01 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:23V, inkom 2022-07-14 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:24V, inkom 2022-07-27 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:25V, inkom 2022-08-09 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:26V, inkom 2022-08-12 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:27V, inkom 2022-08-18 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:28V, inkom 2022-08-25 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:29V, inkom 2022-09-02 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:30V, inkom 2022-09-05 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:31V, inkom 2022-09-06 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:32V, inkom 2022-09-08 
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:33V, inkom 2022-09-09 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:34V, inkom 2022-09-11 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:35V, inkom 2022-09-12 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:36V, inkom 2022-09-23 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:37V, inkom 2022-09-30 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 52 
Övriga frågor 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Övriga frågor anses besvarade. 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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