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Valnämndens protokoll 2022-01-12  

Tid och plats  

2022-01-12 klockan 17:10-17.40, presidiet i Mötesrum Yngern, övriga ledamöter och ersättare digitalt 
via Teams. 

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), Åsa Sternrot (NP). 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef och Ibrahim Abdallah valsamordnare närvarar i mötesrum Yngern. Cenneth 
Åhlund kommunfullmäktiges ordförande deltar via Teams §§ 1-4. 

Tid och plats för justering 

2022-01-18 klockan 16:00 i Kommunhuset. 

Justerade paragrafer 

§§ 1-10  

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 

2022-01-12 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-01-19 

Datum då anslaget tas ned 

2022-02-10 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 1 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Krister Eriksson (S) väljs att justera protokollet jämte ordförande den 18 januari kl. 16:00. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Krister Eriksson (S) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 18 
januari kl. 16:00. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 2 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 3 
Kanslichefen informerar 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Kanslichef Sisilya Rhawi informerar om följande: 

• Valnämndens verksamhetsberättelse för 2021 behandlas av nämnden i mars 2022. 
• Riktlinje för kommunens valarbete för allmänna val, folkomröstning och röstmottagning, som 

nämnden kommer att behandla under sammanträdet. 
• Verksamhets- och internkontrollplanen för 2022. 
• Att eventuell revidering av valnämndens budget för 2022 kan komma att ske.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 4 
Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, 
folkomröstning och röstmottagning 
Diarienummer: KS/2021:695 

Beslut 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande: 

1. Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och 
röstmottagning antas. 

2. Valnämnden får delegation att revidera riktlinjen vid eventuella lagändringar under 2022. 

Sammanfattning 

Nykvarns kommun och dess valnämnd har ambitionen att genomföra val på ett smidigt och 
rättssäkert sätt med full integritet för väljaren. Förslaget till riktlinjer anger riktningen kring ordning i 
vallokaler, rekrytering av röstmottagare, regler för valaffischering, valsedelsutdelning och andra 
aktiviteter i anslutning till röstmottagningsställen. Syftet är att säkerställa en rättssäker röstmottagning. 
Riktlinjen avser också att tyddliggöra de politiska partiernas ansvar och roll sett till planeringen inför 
allmänna val (till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet) och 
folkomröstning. 

Valnämnden bör föreslå att kommunfullmäktige antar Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för 
allmänna val, folkomröstning och röstmottagning. 

Kommunfullmäktiges ordförande, Cenneth Åhlund (M), var närvarande för frågor och svar rörande 
de politiska partiernas valplanering. 

Yrkanden 

Anders Jönsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut i tjänsteskrivelsen och föreslår följande 
tilläggsyrkande: Valnämnden får delegation att revidera riktlinjen vid eventuella lagändringar under 
2022. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att förslag till beslut i tjänsteskrivelsen samt tilläggsyrkandet bifalles. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-12-17 – Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, 
folkomröstning och röstmottagning. 
Förslag till Riktlinje för Nykvarns kommuns valarbete för allmänna val, folkomröstning och 
röstmottagning. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Valnämnden 
Gruppledare för politiska partier i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 5 
Valnämndens verksamhets- och internkontrollplan 2022 
Diarienummer: KS/2021:692 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Valnämndens verksamhets- och internkontrollplan 2022 antas. 

Sammanfattning 

Varje nämnd ska ha en verksamhetsplan med övergripande mål och inriktning för verksamheten. 
Stora delar av valnämndens verksamhetsplan delas med övriga nämnder och sammanfattar 
kommunövergripande mål som alla verksamheter har att förhålla sig till. Utöver detta beskrivs 
nämndens egen verksamhet samt mål och budget för 2022. För valnämnden präglas år 2022 främst av 
fortsatta förberedelser, planering och genomförande av de allmänna valen den 11 september. 
Bedömningen är att de effektmål som beskrivs i verksamhets- och internkontrollplanen ska 
genomföras. 

Varje nämnd ska även ha en internkontrollplan. Med utgångspunkt i kommunallagen och kommunens 
styrmodell med tillhörande internkontrollmodell ansvarar varje nämnd för att det finns en lokal 
organisation och struktur för internkontroll. Utifrån genomförd riskinventering beskriver avsnittet om 
internkontroll identifierade risker med tillhörande riskreducerande åtgärder för 2022. 

Valnämnden har ingen egen organisation utan administreras av kommunledningskontorets 
kansliavdelning. 

Valnämnden förslås anta verksamhets- och internkontrollplan för år 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-12-27 – Valnämndens verksamhets- och internkontrollplan 2022. 
Valnämndens verksamhets- och internkontrollplan 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontorets utvecklingsstrateg 
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§ 6 
Dagar och tider för ambulerande röstmottagning allmänna 
valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

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.  

Sammanfattning 

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till en väljares hem eller annan plats 
där väljaren befinner dig 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. 

Förvaltningen föreslår följande dagar och tider för ambulerande röstmottagning under 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. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-12-17 – Dagar och tider för ambulerande röstmottagning allmänna valen 2022 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunikationsavdelningen 
Servicecenter 
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§ 7 
Behörighet att kvittera värdeförsändelser till valnämnden 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Föreslagna personer ges behörighet att kvittera värdeförsändelser till valnämnen under år 2022. 

Sammanfattning 

Under 2022 kommer ett antal försändelser att komma till valnämnden. Då ordinarie 
behörighetshandlingar inte gäller för försändelser med förtidsröster och övriga värdeförsändelser 
behöver valnämnden besluta om vilka som har behörighet att kvittera ut värdeförsändelser. 

Förvaltningen föreslår att följande personer från servicecenter och kansliavdelningen ges behörighet 
att kvittera värdeförsändelser till valnämnden under valåret 2022: 

Servicecenter 
Anna Lindersson 
Ann-Chatrin Josefsson  
Ann-Christine Persson 
Annika Dahlgren 
Elin Hammarström Bjelkmark 
Felisia Säfström 
Johanna Berggren  
Lena Ramdani 
Marie Fäldt 
Marja Mangs 

Kansliavdelningen 
Björn Bergérus 
Emil Steen 
Ibrahim Abdallah 
Merja Röntynen 
Sisilya Rhawi 
Ulla Wallenkrus 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-12-16 - Behörighet att kvittera värdeförsändelser till valnämnden år 2022. 
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Beslutet skickas till 

Akten 
Kanslichef 
Enhetschef Servicecenter 
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§ 8 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:736 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning 
Datum Diarienummer Beslut Handlingsnummer 

2021-12-13 KS/2021:736 Delegationsbeslut §C7, Beställning av valmaterial 
inför allmänna valen 2022 

2022:297 

2021-12-22 KS/2021:736 Ordförandebeslut om behörigheter till 
valmyndighetens valdatasystem Valid 

2021:15381 

 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 9 
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 
2021-11-23 har publicerats tillsammans med möteshandlingarna. 

Valnämnden har delgivits följande: 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-30 § 215 Revidering av riktlinjer för 
investeringar. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-16 § 154 Arvodesberedningens 
översyn av reglemente för arvode och ersättningar. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-16 § 155 Taxor och avgifter. 

Länsstyrelsens beslut om valkretsar och valdistrikt, 201-70596-2021, KS/2021:375, inkom 2021-12-
01. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 13V, inkom 2021-11-26. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 14V, inkom 2021-12-10. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 15V, inkom 2021-12-17. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 16V, inkom 2021-12-23. 

Valmyndigheten - Digital introduktionsutbildning i valsäkerhet, inkom 2021-12-01. 

Länsstyrelsen – Vårens utbildningar och annan viktig information, inkom 2021-12-08. 

SKR – Inbjudan till valkonferenser 2022, inkom 2021-12-15. 

Länsstyrelsen – Inbjudan till digital workshop i säkerhetsfrågor 14 januari 2022, inkom 2021-12-20. 

SKR – Påminnelse och ny information om konferensen Tryggt valår den 18 januari, inkom 2021-12-
21. 

Information från Länsstyrelsen, antal mandat och ersättarkvot i fullmäktige, inkom 2021-12-13. 
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Information från Länsstyrelsen, Valid - Det nya valdatasystemet, inkom 2021-12-16. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 10 
Övriga frågor 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Övriga frågor anses besvarade. 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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