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Valnämndens protokoll 2022-03-09  

Tid och plats  

2022-03-09 klockan 17:10-17:55 i Mötesrum Yngern. 

Beslutande ledamöter 

Anders Jönsson (M) ordförande, Bengt Lindén (NP) ersätter 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) §§ 14-19. 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef och Ibrahim Abdallah valsamordnare. 

Tid och plats för justering 

2022-03-16 klockan 16:30 i Kommunhuset. 

Justerade paragrafer 

§§ 11-19  

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 

2022-03-09 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-03-17 

Datum då anslaget tas ned 

2022-04-08 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 11 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Krister Eriksson (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 16 mars kl. 16:30. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Krister Eriksson (S) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 16 mars 
kl. 16:30. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 12 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 13 
Kanslichefen informerar 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Kanslichef Sisilya Rhawi informerar om följande: 

• Ärendet om verksamhetsberättelse med internkontrollplan 2021, som ska behandlas under 
sammanträdet. 

• Förslag på eventuell revidering av valnämndens budget 2022 kan komma att tas beslut om. 
• Ärendet om arvoden till valfunktionärer samt inriktning för rekrytering och bemanning av 

röstmottagare, som ska behandlas under sammanträdet. 
• Ärendet om förordnande av ordföranden och vice ordföranden i Nykvarns kommuns 

valdistrikt 2022, som ska behandlas under sammanträdet. 
• Kommunikationsplanen inför allmänna valen 2022. 
• Processen rörande rekrytering av röstmottagare. 
• Beställning av material från valmyndigheten. 
• Länsstyrelsens grundutbildning för valnämnder den 15 mars. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 14 
Valnämndens verksamhetsberättelse 2021 med 
internkontrollrapport 
Diarienummer: KS/2022:128 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsberättelse 2021 för valnämnden med internkontrollrapport godkänns. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsens huvudsyfte är att redovisa både ekonomiskt resultat och verksamhetsresultat 
i förhållande till budget och uppsatta mål. Rapporten ska också vara framåtsyftande. Med hjälp av 
resultatuppföljning ska de utmaningar som verksamheten står inför identifieras samt förslag till 
åtgärder presenteras. 

I valnämndens verksamhetsberättelse för 2021 bedöms nämndens effektmålsuppfyllelse per den 31 
december. Dessutom görs en bedömning av valnämndens måluppfyllelse avseende 
kommunfullmäktiges sex strategiska mål. 

En samlad bedömning av kommunfullmäktiges strategiska mål visar att verksamheten har mycket god 
måluppfyllelse när det gäller alla strategiska mål och effektmål. Den ekonomiska bedömningen är att 
valnämnden hållit sig inom tilldelad ram. 

I bilaga redovisar förvaltningen resultatet av internkontrollarbetet 2021. Internkontrollen är en del av 
ekonomi- och verksamhetsstyrningen och kan definieras som en målmedveten styrningsprocess som 
syftar till att påverka organisationens beslut och beteende. En väl fungerande internkontroll fungerar 
också som ett skydd för såväl förtroendevalda som anställda mot oberättigade misstankar. 
Internkontroll är ett verktyg med väsentlig betydelse för såväl den politiska ledningen som för 
förvaltningen. 

Förvaltningen har identifierat två risker – ena har att göra med nämndens budgetramar och den andra 
kontinuitetsplaneringen. Bägge är hanterade och ingen ytterligare åtgärd bedöms nödvändig. 

Valnämnden förslås godkänna verksamhetsberättelsen 2021 med internkontrollrapport. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-02-21 - Valnämndens verksamhetsberättelse 2021 med internkontrollrapport. 
Bilaga: Internkontrollrapport 2021 för valnämnden. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 
Arvoden till valfunktionärer samt inriktning för rekrytering 
och bemanning av röstmottagare allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Arvoden till valfunktionärer vid de allmänna valen 2022 antas enligt förvaltningens förslag. 
2. Inriktning för rekrytering och bemanning av röstmottagare antas enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Inför 2022 års val har förvaltningen sett över arvodesnivåerna. En jämförelse har gjorts med övriga 
Södertörnskommuner. Jämförelsen har legat till grund för uppräkning av arvoden till ordförande, vice 
ordförande och röstmottagare/ordningspersonal. Övriga arvoden har justerats upp utifrån förändring 
av inkomstbasbeloppet, med undantag av jourpersonal. Förvaltningen föreslår arvoden enligt tabellen 
nedan och bilagan till tjänsteskrivelsen, ”Förslag till arvoden till valfunktionärer samt inriktning för 
rekrytering och bemanning av röstmottagare allmänna valen 2022”, KS/2021:522. 

Följande tabell redovisar arvoden vid de allmänna valen 2018 och förvaltningens förslag till arvoden 
vid 2022 års val. Valnämnden föreslås anta förvaltningens förslag till arvoden 2022. 

Funktionär Arvoden 2018 Förslag arvoden 2022 Kommentar 

Ordförande 4000 kr 4300 kr 

 

Tid för schemaläggning, 
ersättning för arbetad tid i 
samband med 
iordningsställande av 
vallokalen samt efterarbetet 
med rapportering till 
valnämnden ingår. 

Vice ordförande 3300 kr 3600 kr 

 

Tid för schemaläggning, 
ersättning för arbetad tid i 
samband med 
iordningsställande av 
vallokalen samt efterarbetet 
med rapportering till 
valnämnden ingår. 

Röstmottagare/ordnings
personal vallokal 

2700 kr 3000 kr  
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Extra rösträknare 800 kr 900 kr  Jourpersonal som tjänstgör 
som rösträknare när 
vallokalerna stänger erhåller, 
utöver jourarvodet, arvode 
för extra rösträknare. 

Jour 
röstmottagare/ordnings
personal 

 

1200 kr 1200 kr Jourpersonal som tjänstgör 
valdagen erhåller istället 
ordinarie arvode för den 
kategori man ersätter. 

Rösträknare 
onsdagsräkning 

1000 kr 1200 kr  

Röstmottagare 
förtidsröstning 

170 kr/timme + 
ob-ersättning 

190 kr/timme + ob-
ersättning 

 

Ambulerande 
röstmottagare 

170 kr/timme + 
ob-ersättning 

190 kr/timme + ob-
ersättning 

 

Deltagande vid 
obligatorisk utbildning 

Ingår i fasta 
arvoden och 
timersättning 

500 kr Avser personal med 
timersättning samt den som 
deltar vid obligatoriska 
utbildningen men därefter 
inte är tillgänglig eller av 
andra skäl inte deltar vidare i 
valarbetet. För alla fasta 
arvoden ingår ersättningen i 
arvodet. 

 

Utöver arvodesnivåer ska valnämnden besluta om inriktning för rekrytering och bemanning av 
röstmottagare. Inriktningen som föreslås nedan och i bilagan till tjänsteskrivelsen följer valnämndens 
beslut inför de allmänna valen 2018, med förtydligande och komplettering enligt nedan. 

För rekrytering av röstmottagare föreslår förvaltningen följande kriterier: 
- Röstmottagare ska vara minst 18 år. 
- Röstmottagare ska ha ett svenskt personnummer. 
- Förtroendevalda och kandidater till kommunfullmäktige får inte tjänstgöra som röstmottagare. 

Vad avser bemanningen av röstmottagare föreslår förvaltningen följande: 
- Högst två röstmottagare från samma familj får tjänstgöra i samma valdistrikt. 
- Ordförande och vice ordförande från samma familj ska inte tjänstgöra i samma valdistrikt. En 
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röstmottagare och en ordförande/vice ordförande från samma familj kan dock tjänstgöra i samma 
valdistrikt. 
- Två röstmottagare från samma familj ska inte tjänstgöra samtidigt i röstningslokal eller tillsammans 
som ambulerande röstmottagare. 
- För att få tjänstgöra som röstmottagare ska en valfunktionär ha genomgått kommunens och 
valmyndighetens obligatoriska utbildning. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-02-24 – Arvoden till valfunktionärer samt inriktning för rekrytering och 
bemanning av röstmottagare allmänna valen 2022. 
Bilaga: Förslag till arvoden till valfunktionärer samt inriktning för rekrytering och bemanning av 
röstmottagare allmänna valen 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Ekonomiavdelningen 
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§ 16 
Förordnande av ordföranden och vice ordföranden i Nykvarns 
kommuns valdistrikt allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Valnämnden förordnar ordföranden och vice ordföranden i Nykvarns kommuns valdistrikt vid de 
allmänna valen 2022 enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Valnämnden ska besluta om att förordna ordföranden och vice ordföranden i Nykvarns kommuns 
valdistrikt vid de allmänna valen 2022. Förvaltningen föreslår att valnämnden beslutar enligt följande: 

Valdistrikt Taxinge, Taxinge förskola Ordförande: Britt Marie Ericsson 
Vice ordförande: Marie Nilsson 

Valdistrikt Turinge, Furuborghallen Ordförande: Liselotte Palmborg 
Vice ordförande: Birgitta Andersson 

Valdistrikt Gammeltorp-Hökmossen, 
Björkestaskolans matsal 

Ordförande: Sylvia Krenn 
Vice ordförande: Shabo Simonsson 

Valdistrikt Stensborg-Brokvarn, 
Björkestahallen 

Ordförande: Anita Angleby 
Vice ordförande: Kaarina Rantala 

Valdistrikt Lillhaga-Sandtorp, Lillhagaskolans 
matsal 

Ordförande: Inger Feldt 
Vice ordförande: Marja Mangs 

Valdistrikt Nykvarns Centrum, Qulturum 
Sländan 

Ordförande: Anita Hellqvist 
Vice ordförande: Margareta Karlsson 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-03-07 – Förordnande av ordföranden och vice ordföranden i Nykvarns 
kommuns valdistrikt allmänna valen 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Utsedda ordföranden och vice ordföranden 
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§ 17 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:736 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut finns att redovisa. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 18 
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 
2022-01-12 har publicerats tillsammans med möteshandlingarna. 

Valnämnden har delgivits följande: 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25 § 12 Revidering av 
firmateckningsrätten. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25 § 16 Tidsplan för budgetarbetet 
2023. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-25 § 17 Revidering av finanspolicyn 
samt beslut avseende Nykvarn kommuns pensionsförvaltning. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-10 § 13 Revidering av 
finanspolicyn samt beslut avseende Nykvarn kommuns pensionsförvaltning. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-22 § 32 Gemensamma 
planeringsförutsättningar för budget 2023 med utblick mot 2024-2025. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:1V, inkom 2022-01-11 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:2V, inkom 2022-01-13 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:3V, inkom 2022-01-21 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:4V, inkom 2022-01-25 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:5V, inkom 2022-02-02 

Nyhetsbrev 1 2022, Myndigheten för delaktighet, inkom 2022-02-11 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:6V, inkom 2022-02-21 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:7V, inkom 2022-03-01 
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Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 19 
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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