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Valnämndens protokoll 2022-05-18  

Tid och plats  

2022-05-18 klockan 17:00-17:45 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), Bengt Lindén (NP) ersätter Malin Westergren (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sven Eklund (S), Patrick Claesson (SD) §§ 23-30, Åsa Sternrot (NP) 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef, Ibrahim Abdallah valsamordnare 

Tid och plats för justering 

2022-05-18 i anslutning till sammanträdet i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

§§ 20-30  

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 

2022-05-18 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-05-19 

Datum då anslaget tas ned 

2022-06-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 20 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Krister Eriksson (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande i direkt anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Krister Eriksson (S) föreslås att justera protokollet jämte ordförande i direkt 
anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 21 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 22 
Kanslichefen informerar 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Kanslichef Sisilya Rhawi informerar om följande: 

• Revidering av budget 2022 för valnämnden. 
• Förslaget att Lugnets äldreboende inte längre ska vara röstningslokal vid allmänna valen 2022, 

vilket behandlas i eget ärende senare under sammanträdet. 
• Informationsträff för röstmottagare den 15 juni i Qulturum Sländan. 
• Utbildningar för röstmottagare i augusti är bokade och inbjudningar skickade. 
• Valkansliets pågående arbetsmoment. 
• Utbildning om valsäkerhet för förtroendevalda hålls i anslutning till kommunfullmäktige den 

22 juni. 

Vidare efterfrågas om det finns önskemål om utbildning för valnämnden. Det finns inget behov av 
utbildning i nuläget. Nämnden har dock möjlighet att delta vid utbildningar för rösttmottagare den 18 
och 30 augusti. 

Valsamordnare Ibrahim Abdallah informerar om antal röstberättigade i Nykvarn per den 1 mars 2022 
jämfört med 2018 års val. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 23 
Delårsrapport per den sista mars 2022, valnämnden 
Diarienummer: KS/2022:312 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Delårsrapport per den sista mars 2022 för valnämnden godkänns. 

Sammanfattning 

Prognosen för 2022 för valnämnden visar på ett befarat negativt resultat på drygt 300 tkr. Det beror 
bl.a. på fler sammanträden och arvoden som kommer att utbetalas till valnämnden, fler utbildningar 
som kräver nämndens närvaro, fler röstmottagare som kommer att anställas för att klara av 
röstmottagningen samt krav och rekommendationer som valmyndigheten har kommit med under 
våren 2022. 

En ändringsbudget kan komma att ske under våren för att få ihop valnämndens budget, med 
anledning av de tillkommande aktiviteterna som inte hade förutsetts i samband med upprättandet av 
budgeten 2022. 

Valnämnden föreslås godkänna delårsrapporten per den sista mars 2022 för valnämnden. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-04-27 - Delårsrapport per den sista mars 2022, valnämnden 
Delårsrapport per den sista mars 2022, valnämnden 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 24 
Reservvallokaler allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

I första hand används Turingeskolans matsal som reservvallokal. I andra hand Turingeskolans 
gymnastiksal. 

Sammanfattning 

Den 23 november 2021, § 14, beslutade valnämnden om de sex vallokaler som ska användas valdagen 
den 11 september 2022. Det är nödvändigt med reservvallokaler, ifall något oförutsett medför att en 
eller fler vallokaler inte kan användas. 

Vallokaler ska vara tillgängliga, tydligt avgränsade och även i övrigt lämpade för ändamålet så att 
väljare inte hindras eller störs under röstningen. De ska inte ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning och de bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett 
visst företag som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

Förvaltningen föreslår valnämnden besluta att, i första hand, använda Turingeskolans matsal som 
reservvallokal. I andra hand Turingeskolans gymnastiksal. Föreslagna lokaler har inspekterats av 
valnämndens 2:e vice ordförande med förvaltningen, som bedömer att de är ändamålsenliga. Matsalen 
bedöms kräva mindre förberedelsearbete och ha bättre flöde mellan entré och utgång, varför denna 
föreslås vara förstahandsvalet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-04-01 - Reservvallokaler allmänna valen 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
Reservvallokalernas ansvariga 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 
Revidering av dagar och tider för ambulerande 
röstmottagning allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Följande dagar och tider avsätts för ambulerande röstmottagning 2022: tisdag den 30 augusti 
klockan 18:00-20:00, torsdag den 1 september klockan 14:00-16:00, måndag den 5 september 
klockan 10:00-12:00, onsdag den 7 september klockan 18:00-20:00, lördag den 10 september 
klockan 10:30-12:30, söndag den 11 september klockan 13:00-17:00. 

2. Under förtidsröstningsperioden 24 augusti – 9 september ska bokning kunna göras under 
kommunens ordinarie öppettider. 

3. Lördag den 10 september och söndag den 11 september ska bokning kunna göras klockan 
09.00-12.00. 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade den 12 januari 2022, § 6, att följande dagar och tider avsätts för ambulerande 
röstmottagning 2022: tisdag den 30 augusti klockan 18:00-20:00, torsdag den 1 september klockan 
14:00-16:00, måndag den 5 september klockan 10:00-12:00, onsdag den 7 september klockan 18:00-
20:00. 

I ett vägledande ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning fastställer 
Valmyndigheten att valnämnden behöver ha god beredskap för möjligheten att boka röstmottagare, 
också under valhelgen och särskilt på valdagen. Väljare ska även kunna kontakta valnämnden på 
vardagar dagtid under valperioden för att boka röstmottagare. 

Valnämnden har mandat att fatta beslut om hur sent på valdagen en väljare kan få hjälp av en 
ambulerande röstmottagare. Detta beslut får valnämnden enligt Valmyndighetens bedömning ta 
utifrån resurser och geografiska förutsättningar. Röstmottagarna måste ha möjlighet att hinna tillbaka 
för att lämna rösten i röstningslokalen. Det innebär att om en väljare begär hjälp sent på valdagen, så 
kan det vara för sent att få hjälp att rösta. 

Mot denna bakgrund behöver valnämndens beslut den 12 januari revideras. Utöver redan fastställda 
dagar och tider föreslår förvaltningen att följande dagar och tider avsätts för ambulerande 
röstmottagning: lördag den 10 september klockan 10:30-12:30, söndag den 11 september klockan 
13:00-17:00. Vidare föreslås valnämnden besluta att bokning av ambulerande röstmottagare ska kunna 
göras under kommunens ordinarie öppettider under förtidsröstningeperioden 24 augusti – 9 
september. Under valhegen föreslås valnämnden besluta att kommunen ska vara tillgänglig för 
bokning klockan 09.00-12.00. 
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Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till en väljares hem eller annan plats 
där väljaren befinner sig för att ta emot dess röst. Detta gäller för väljare som inte kan ta sig till ett en 
röstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och fungerar som ett 
komplement till budröstning. Syftet är att ge alla likartade möjligheter att delta i valet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-04-26 - Revidering av dagar och tider för ambulerande röstmottagning allmänna 
valen 2022. 
Valmyndighetens ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunikationsavdelningen 
Servicecenter 
Ekonomikontoret 
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§ 26 
Revidering av beslut om Lugnets äldreboende som 
röstningslokal för de allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Lugnets äldreboende ska inte längre vara röstningslokal för förtidsröstning den 6-7 september 2022 
klockan 13.00-16.00. 

Sammanfattning 

Valnämnden beslutade den 23 november 2021, § 14, att Lugnets äldreboende ska vara röstningslokal 
för förtidsröstning den 6-7 september 2022 klockan 13.00-16.00 båda dagarna. Det innebär att alla 
röstberättigade ska ha möjlighet att förtidsrösta i röstningslokalen. Det var inte intentionen när 
nämnden tog beslutet och äldreboendet är dessutom inte öppet för allmänheten, vilket innebär att inte 
alla röstberättigade kommer ha möjlighet att rösta där. Nämndbeslutet behöver därför revideras. 

Valmyndigheten beskriver att Valnämnden kan genomföra förtidsröstning med begränsat tillträde. 
Med detta avses t.ex. vård- och omsorgsboenden/äldreboenden som kan vara i behov av anpassad 
röstning. Till dessa röstmottagningsställen har inte allmänheten tillträde. Alternativt kan röstning på 
Lugnets äldreboende ske genom ambulerande röstmottagning. 

Förvaltningen föreslår att tidigare beslut avseende Lugnets äldreboende som röstningslokal upphävs 
då intentionen är att möjliggöra röstning för de boende, inte övriga röstberättigade. Förtidsröstning 
för boende på Lugnets äldreboende kommer då att ordnas genom ambulerande röstmottagning. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-05-05 – Revidering av beslut om Lugnets äldreboende som röstningslokal för 
de allmänna valen 2022 
VN §14 Beslut om val- och röstningslokaler för de allmänna valen 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunikationsavdelningen 
Servicecenter 
Lugnets äldreboende 
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§ 27 
Förordnande av vice ordförande i valdistriktet Lillhaga-
Sandtorp vid allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Marja Mangs entledigas från uppdraget som vice ordförande i valdistriktet Lillhaga-Sandtorp 
vid de allmänna valen 2022. 

2. Delshad Minozada förordnas som vice ordförande i valdistriktet Lillhaga-Sandtorp vid de 
allmänna valen 2022. 

Sammanfattning 

Den 9 mars 2022, § 16, beslutade valnämnden att förordna ordföranden och vice ordföranden i 
Nykvarns kommuns valdistrikt vid de allmänna valen 2022. Marja Mangs har begärt entledigande från 
uppdraget som vice ordförande i valdistriktet Lillhaga-Sandtorp. Valnämden föreslås förordna 
Delshad Minozada som vice ordförande i valdistriktet. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-04-25 - Förordnande av vice ordförande i valdistriktet Lillhaga-Sandtorp vid 
allmänna valen 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten 
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§ 28 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:736 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsnivå 

Valnämnden 

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2022-03-23 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C7, Beställning av väktare till 
valdagen 11 september 2022 

2022:3512 

2022-04-20 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C2, Beslut om datum för 
utbildning av röstmottagare 

2022:5085 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 29 
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 
2022-03-09 har publicerats tillsammans med möteshandlingarna. 

Valnämnden har delgivits följande: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-03-10 § 22 Riktlinje för Nykvarns 
kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och röstmottagning. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-05 § 55 Reviderad tidsplan för 
budgetarbetet 2023. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-21 § 33 Miljöredovisning 2021-
Uppföljning av Miljöprogram för Nykvarns kommun. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-21 § 36 Avstämningsärende: 
Årsuppföljning av Nykvarns kommuns internkontrollarbete 2021. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-21 § 38 Årsredovisning 2021 för 
Nykvarns kommun. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-21 § 39 Revisionsberättelse samt 
fråga om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-26 § 76 Revisionsrapport, granskning 
av budgetprocessen. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:8V, inkom 2022-03-09. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:9V, inkom 2022-03-14. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:10V, inkom 2022-03-30. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:11V, inkom 2022-04-06. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12V, inkom 2022-04-22. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V, inkom 2022-04-29. 
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Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14V, inkom 2022-05-06. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:15V, inkom 2022-05-11. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:16V, inkom 2022-05-16. 

Beslut om fördelning av fasta valkretsmandat 2022, inkom 2022-04-29 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 30 
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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