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Valnämndens protokoll 2022-06-15  

Tid och plats  

2022-06-15 klockan 17:05-17:35 i Qulturum Sländan. 

Beslutande ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare 

Sven Eklund (S) §§ 34-41, Åsa Sternrot (NP) 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef, Ibrahim Abdallah valsamordnare 

Tid och plats för justering 

2022-06-21 klockan 16:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

31-41 

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, Sekreterare 

 __________________________________________  
Anders Jönsson (M), Ordförande 

 __________________________________________  
Kent Jansson (SD), Justerare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-06-22 

Datum då anslaget tas ned 

2022-07-14 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 31 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Kent Jansson (SD) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 21 juni kl. 16:00. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Kent Jansson (SD) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 21 juni 
kl. 16:00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 32 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 33 
Kanslichefen informerar 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Kanslichef Sisilya Rhawi informerar om följande: 

• Informationsträffen för röstmottagare som äger rum den 15 juni kl. 18.30. 
• Utbildningarna för röstmottagare i förtidsröstningen och i vallokaler den 18 augusti respektive 

den 30 augusti. 
• Det tre ärendena om kommundirektörens underlag till budget 2023 med utblick mot 2025; 

valnämndens schema och kontrollista för valnämndens inspektion valdagen samt 
valnämndens preliminära rösträkning den 14 september, som ska behandlas under 
sammanträdet. 

• Verksamhetsskyddsanalysen för valarbetet 2022. 
• Att största delen av beställt valmaterial har inkommit. Valskärmar ska enligt leverantören 

levereras i närtid. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 34 
Ordning för valsedlar i valsedelsställ allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Förvaltningens förslag till ordning för valsedlar i valsedelsställ antas. 

Sammanfattning 

I samband med allmänna val och folkomröstningar är det valnämnden som beslutar om hur valsedlar 
ska placeras på kommunens röstmottagningsställen. 

Valsedlarna ska enligt vallagen presenteras på ett likformigt sätt. Förvaltningens förslag till ordning för 
valsedlar i valsedelsställen framgår i bilaga till tjänsteskrivelsen och går i linje med lagstiftningen och 
valmyndighetens rekommendationer. Utgångspunkten är att skilja mellan partivalsedlar och 
namnvalsedlar för att underlätta överblicken. Vidare ska alla partier behandlas likvärdigt. 

- Partivalsedlar föreslås stå i det första valsedelsstället med blanka valsedlar längst ned i valsedelsstället. 
Partivalsedlar för partier som omfattas av 8 kap. 2 § vallagen och blanka valsedlar distribueras av 
valnämnden och måste alltid finnas på alla röstmottagningsställen. Övriga eventuella partivalsedlar 
läggs ut i den mån de överlämnas av partiföreträdare vid röstnings- eller vallokaler. 

- Namnvalsedlar ställs i de två följande valsedelsställen. I enlighet med Riktlinje för Nykvarns kommuns 
valarbete för allmänna val, folkomröstning och röstmottagning (KS/2021:695) ska alla partier själva 
lämna in sina namnvalsedlar till röstnings- och vallokaler. 

För både parti- och namnvalsedlar föreslås att valsedlarna för varje val står i varsin lodrät rad i 
ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje 
rad stå i bokstavsordning. Om ett parti deltar i ett eller två val ställs valsedlar endast i det/de fack som 
avser valet/valen partiet deltar i. 

Om tre valsedelsställ inte räcker till föreslås utökning enligt beskrivning i bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Valnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till ordning för valsedlar i valsedelsställ. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-26 – Ordning för valsedlar i valsedelsställ allmänna valen 2022. 
Förslag till ordning för valsedlar i valsedelsställ allmänna valen 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Valdistriktsordföranden och vice ordföranden  
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§ 35 
Yttrande över kommundirektörens underlag till budget 2023 
med utblick mot 2025 
Diarienummer: KS/2022:395 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Förvaltningens förslag till remissvar antas som valnämndens eget. 

Sammanfattning 

Kommundirektören har till kommunens nämnder och styrelse presenterat ett underlag för budget 
2023 med utblick mot 2025. Förvaltningens förslag till remissvar framgår i bilaga till tjänsteskrivelsen. 
Remissvaret ställer sig positivt till föreslagna ersättningar och det remissvar som antogs av 
kommunstyrelsen den 7 juni 2022, KS/2022:378. 

Valnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-06-08 - Remissvar, Kommundirektörens underlag till budget 2023 med utblick 
mot 2025. 
Remissvar gällande kommundirektörens underlag till budget 2023 med utblick mot 2025. 
Kommundirektörens underlag till budget 2023 med utblick mot 2025. 
Kommunstyrelsens remissvar – Kommundirektörens underlag till budget 2023 med utblick mot 2025. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
Kommundirektören 
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§ 36 
Valnämndens schema och kontrollista för valnämndens 
inspektion valdagen den 11 september 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Förslaget till valnämndens schema och kontrollista för valnämndens inspektion valdagen den 11 
september 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

Valnämnden föreslås ha en inspekterande roll under valdagen den 11 september 2022. Huvudsakliga 
syftet är att säkerställa att valet genomförs rättssäkert och tillgängligt. Detta sker genom två besök 
under valdagen, förmiddag och eftermiddag, i vallokaler och röstningslokal (förtidsröstning). 

Förvaltningen föreslår ett schema och en kontrollista för besöken där det framgår vem som besöker 
vilken lokal och vad som ska kontrolleras. Schemat innefattar även vem som tjänstgör från klockan 
20:00 inför valnämndens mottagning på valnatten. Schema och kontrollista framgår i bilaga till 
tjänsteskrivelsen. 

Valnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-27 – Valnämndens schema och kontrollista för valnämndens inspektion 
valdagen den 11 september 2022. 
Valnämndens schema och kontrollista för valnämndens inspektion valdagen den 11 september 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 37 
Revidering av delegationsordning för valnämnden 
Diarienummer: KS/2022:394 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Förslag till delegationsordning för valnämnden antas. 
2. Delegationsordningen börjar gälla från den 1 juli 2022. 

Sammanfattning 

Delegation innebär att valnämnden med stöd av kommunallagen överlåter självständig beslutanderätt, 
d.v.s. nämnden kan ge nämndens presidium, ledamöter, ersättare eller anställda i kommunen uppdrag 
att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden 
själv fattat dem. 

Delegationsordningen är ett levande styrdokument som ska ses över med regelbundenhet, 
kompletteras och skrivas om för att följa aktuell lagstiftning, avlasta det politiska organet rutinärenden 
och skapa förutsättningar för snabbare handläggning och kortare beslutsvägar för en effektivare 
kommunal förvaltning. Nuvarande delegationsordning antogs av valnämnden den 23 november 2021. 

Förvaltningens förslag till delegationsordning framgår i bilaga till tjänsteskrivelsen. Överstruken text 
innebär att dessa delar tas bort, medan tillägg/ändringar är gulmarkerade. Syftet med föreslagna 
förändringar är att förenkla och förtydliga nämndens beslutsfattande samt verka för en effektivare 
kommunal förvaltning. En av ändringarna avser bland annat informationshanteringsplan och gallring 
av akter. Förvaltningen bedömer att valnämndens akter redan hanteras i kommunstyrelsens beslut om 
ledningsprocesser och därför inte behöver ha en egen informationshanteringsplan. 

Valnämnden föreslås anta förslaget till delegationsordning och besluta att den börjar gälla från den 1 
juli 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-31 – Revidering av delegationsordning för valnämnden. 
Förslag till delegationsordning för valnämnden, 2022-06-15. 
Delegationsordning för valnämnden antagen 2021-11-23. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunarkivarie 
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§ 38 
Valnämndssammanträde den 14 september 2022, 
valnämndens preliminära rösträkning 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Valnämnden sammanträder vid valnämndens preliminära rösträkning den 14 september 2022. 
Vid behov fortsätter rösträkningen torsdagen den 15 september. 

2. Tillfället arvoderas som ett ordinarie nämndsammanträde. 
3. Valnämndens ledamöter och ersättare ska inte vara rösträknare. Valnämndens uppdrag är att 

genom observation och vägledning till övriga rösträknare säkerställa att den preliminära 
rösträkningen genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. 

4. Valnämndens presidium finns representerad vid transport av röster till länsstyrelsen. 
5. Valnämndens preliminära rösträkning kungörs på samma sätt som kommunfullmäktiges 

sammanträden. 

Sammanfattning 

Valnämnden ska enligt 12 kap. 1 § vallagen sammanträda onsdagen efter valet för att granska och 
räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Denna räkning heter valnämndens preliminära 
rösträkning men kallas också för onsdagsräkningen. I år infaller onsdagsräkningen den 14 september 
2022. 

Under dagen räknas de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Det brukar 
framför allt vara förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men också brevröster 
och röster från ambassader. Förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen granskas 
också. Vid behov kan räkningen fortsätta på torsdagen. 

Detta sammanträde är utöver beslutade sammanträdestider för 2022 som valnämnden tog den 23 
november 2021. Valnämnden föreslås därför besluta att nämnden ska sammanträda den 14 september 
för att genomföra den preliminära rösträkningen. Vid behov fortsätter räkningen torsdagen den 15 
september. Sammanträdet arvoderas som ett sedvanligt nämndsammanträde i enlighet med 
reglementet för arvoden och ersättningar. 

Valnämndens föreslås även besluta att nämndens ledamöter och ersättare inte ska vara rösträknare. 
Valnämndens uppdrag bör vara att genom observation och vägledning till övriga rösträknare 
säkerställa att den preliminära rösträkningen genomförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. Vidare 
föreslås att den preliminära rösträkningen kungörs på samma vis som kommunfullmäktiges 
sammanträden och att nämndens presidium är representerat vid transporten av röster till 
länsstyrelsen. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-24 - Valnämndssammanträde den 14 september 2022, valnämndens 
preliminära rösträkning. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 39 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:736 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsnivå 

Valnämnden 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-05-12 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C7, Beställning av valmaterial 
inför allmänna valen 2022 

2022:6542 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 40 
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 
2022-05-18 har publicerats tillsammans med möteshandlingarna. 

Valnämnden har delgivits följande: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-12 § 50 Revidering av 
bolagsordning och ägardirektiv för NKK och NYBO. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-12 § 56 Vårändringsbudget - 
revidering av drifts och investeringsbudget för 2022 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:17V, inkom 2022-05-24 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:18V, inkom 2022-06-02 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 41 
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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