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Valnämndens protokoll 2021-11-23  

Tid och plats  

2021-11-23 klockan 17:05-17:45 i Konferenssal 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) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sylvia Öhrn Andersson (M), Sven Eklund (S), Åsa Sternrot (NP) 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef, Ibrahim Abdallah vikarierande utredare 

Tid och plats för justering 

2021-11-25 klockan 16:15 i kommunhuset, Nykvarn 

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 

2021-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 

2021-11-26 

Datum då anslaget tas ned 

2021-12-20 

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 25 november kl. 16:15. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Krister Eriksson (S) föreslås att justera protokollet jämte ordförande den 25 
november kl. 16:15. 

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: 

• Status gällande valnämndens budget och verksamhetsplan 2021- budgeten och 
verksamhetsplanen följs. 

• Valsamordnare har anställts från och med den 1 januari 2022. 
• Förslag är att valnämndens verksamhetsplan 2022 beslutas av nämnden i januari 2022. 
• Åtaganden som nämnden behöver genomföra och behandla under 2022 inför de allmänna 

valen. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 14 
Beslut om val- och röstningslokaler för de allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Qulturum Sländan ska vara röstningslokal för förtidsröstning 24 augusti – 10 september 2022 
med följande öppettider: måndagar klockan 12.00-18.00, tisdagar och onsdagar klockan 10.00-
17.00, torsdagar klockan 12.00-18.00, fredagar klockan 10.00-17.00, lördagar och söndagar 
klockan 11.00-14.00. 

2. Lugnets äldreboende ska vara röstningslokal för förtidsröstning 6-7 september 2022 klockan 
13.00-16.00 båda dagarna. 

3. Förtidsröstning valdagen den 11 september 2022 genomförs i kommunhusets reception/foajé 
klockan 08.00-20.00. 

4. Följande vallokaler används valdagen den 11 september 2022 

Valdistrikt Vallokal 

Gammeltorp-Hökmossen 
Lillhaga-Sandtorp 
Nykvarns Centrum 
Stensborg-Brokvarn 
Taxinge 
Turinge 

Björkestaskolans matsal 
Lillhagaskolans matsal 
Qulturum Sländan 
Björkestahallen 
Taxinge förskola 
Furuborghallen 

Sammanfattning 

Valnämnden ska fatta beslut om röstningslokaler (lokaler där förtidsröstning sker) och vallokaler 
(lokaler där röstning sker på valdagen) för de allmänna valen den 11 september 2022 samt öppettider 
för röstningslokaler. 

Förtidsröstningen börjar den 24 augusti. Kommunen bestämmer dagar och tider röstningslokaler ska 
vara öppna för förtidsröstning, men minst en röstningslokal ska finnas tillgänglig för förtidsröstning 
varje dag fram till och med valdagen och på valdagen ska minst en röstningslokal ha samma öppettid 
som en vallokal. 

Både röstnings- och 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. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2021 att utöka Nykvarn med ett valdistrikt 
(Nykvarns centrum). Kommunfullmäktige beslutade även om förändringar av tre valdistrikts gränser, 
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se § 114, KS/2021:375. Förändringarna resulterar i att vissa väljare kommer att behöva bekanta sig 
med nya vallokaler. Följande tabell visar förslaget till vallokaler 2022 och vallokalerna som användes 
2018. 

Valdistrikt Vallokal 2022 Vallokal 2018 

Gammeltorp-Hökmossen 
Lillhaga-Sandtorp 
Nykvarns Centrum 
Stensborg-Brokvarn 
Taxinge 
Turinge 

Björkestaskolans matsal 
Lillhagaskolans matsal 
Qulturum Sländan 
Björkestahallen 
Taxinge förskola 
Furuborghallen 

Björkestaskolans matsal 
Lillhagaskolans matsal 
- 
Lugnets äldreboende 
Taxinge förskola 
Qulturum sländan 

Furuborghallen och Björkestahallen är nya vallokaler. Lugnets äldreboende föreslås som 
röstningslokal, vid två tillfällen, för att öka tillgängligheten för boende vid äldreboendet. 

Samtliga föreslagna lokaler har inspekterats av valnämndens presidium med förvaltningen, som 
bedömer att de är ändamålsenliga. 

Qulturum Sländan föreslås vara röstningslokal och öppen alla dagar perioden 24 augusti – 10 
september. Öppettider måndagar-lördagar föreslås vara desamma som bibliotekets öppettider. 
Söndagar, då biblioteket är stängt, föreslås öppettiden vara densamma som lördagar. Under valdagen 
den 11 september 2022 är förslaget att förtidsröstning genomförs i kommunhusets reception/foajé 
med samma öppettid som en vallokal. 

Valnämnden föreslås besluta om röstnings- och vallokaler samt öppettider för röstningslokaler enligt 
förslag till beslut. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-11-09 - Beslut om val- och röstningslokaler för de allmänna valen 2022. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-09-30 § 114. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunikationsavdelningen 
Valsamordnare 
Röstnings- och vallokalernas ansvariga 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 
Valnämndens delegationsordning 
Diarienummer: KS/2021:608 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Förslag till delegationsordning för valnämnden antas. 
2. Delegationsordningen börjar gälla från den 1 december 2021. 

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. Valnämndens nuvarande delegationsordning antogs av kommunfullmäktige 
den 8 mars 2018, § 27, KS/2018:13. Valnämnden hade inte någon delegationsordning tidigare och 
den har inte reviderats eller ersatts sedan dess. 

Kommunstyrelsens delegationsordning uppdaterades senast 2021-10-19 (KS/2021:259). Vissa avsnitt 
är allmänna och berör alla verksamheter. Förslaget till delegationsordning för valnämnden har därför 
redigerats till att vara nästintill likalydande med kommunstyrelsens avseende kapitlen 1.1 till 1.6 med 
anpassningar till valnämnden. 

I bilagan finns valnämndens nuvarande delegationsordning som antogs den 8 mars 2018. 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. 

Valnämnden föreslås anta förslaget till delegationsordning och besluta att den börjar gälla från den 1 
december 2021. 

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen har rätt att häva styrdokument om de har 
ersatts av annat styrdokument. Kommunstyrelsen har i sin tur gett kommundirektören delegation (se 
kommunstyrelsens delegationsordning § A32) att besluta om upphävande av styrdokument som 
ersatts av annat styrdokument. Samma dag som valnämndens delegationsordning börjar gälla den 1 
december 2021 kommer kommundirektören besluta om att upphäva nuvarande delegationsordning 
för valnämnden. 



 
PROTOKOLL 

2021-11-23 
Valnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 10(15) 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-11-02 – Valnämndens delegationsordning. 
Förslag till delegationsordning för valnämnden 2021-11-04. 
Valnämndens delegationsordning antagen 2018-03-08. 
Kommunstyrelsens delegationsordning. 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-03-08 § 27. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Valsamordnare 
Kommunstyrelsen 
Kommundirektör 
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§ 16 
Valnämndens sammanträdestider 2022 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Föreslagna sammanträdesdatum 2022 för valnämnden antas. 
2. Valnämndens sammanträden börjar klockan 17:00. 

Sammanfattning 

Sammanträdestiderna för valnämnden påverkas av de allmänna valen 2022 samt kommunens 
ekonomiska tidplan och styrmodell som samtliga nämnder ska följa. Redovisning och antagande av 
bl.a. verksamhets- och internkontrollplan, delårsrapporter m.fl. har samordnats med övriga 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges krav på återrapportering. Vidare har hänsyn tagits till att 
sammanträden inte kolliderar med helgdagar och skollov. 

Förvaltningen föreslår åtta sammanträden för valnämnden år 2022. Valnämndens sammanträden 
föreslås äga rum onsdagar klockan 17:00 följande datum: 

• 12 januari 
• 9 mars 
• 6 april 
• 18 maj 
• 15 juni 
• 24 augusti 
• 5 oktober 
• 23 november 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2021-11-08 – Valnämndens sammanträdestider 2022. 
Sammanträdesplan för valnämnden 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 17 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut att redovisa för perioden 2020-03-02 – 2021-11-16. 

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 

De protokoll och skrivelser av intresse för valnämnden som inkommit sedan föregående 
sammanträde 2021-06-14 har publicerats tillsammans med möteshandlingarna. 

Följande protokoll och skrivelser har inkommit: 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 112 Revidering av reglementena 
och kommunstyrelsens delegationsordning, inkom 2021-06-14. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 114 Revidering av riktlinjer för 
service och bemötande, inkom 2021-06-14. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-01 § 121 Delårsrapport per den sista 
mars Nykvarns kommun 2021, inkom 2021-06-14. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 § 82 Revidering av nämndernas 
reglementen, inkom 2021-06-24. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 § 83 Delårsrapport per den sista 
mars Nykvarns kommun 2021, inkom 2021-06-24. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-14 § 147 Valdistriktsindelning och 
mandat Nykvarn RKL-valet 2022, inkom 2021-09-27. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-14 § 148 Mandat och ersättarkvot 
Nykvarn RKL-valet 2022, inkom 2021-09-27. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-14 § 157 Politiskt uppdrag - 
Åtgärdsplan för en budget i balans (utbildningsnämnden), inkom 2021-09-27. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-14 § 158 Politiskt uppdrag - 
Åtgärdsplan för en budget i balans, inkom 2021-09-27. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 § 114 Valdistriktsindelning och 
mandat Nykvarn RKL-valet 2022, inkom 2021-10-13. 
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Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 § 115 Mandat och ersättarkvot 
Nykvarn RKL-valet 2022, inkom 2021-10-13. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-19 § 181 Riktlinjer för sponsring, 
inkom 2021-10-29. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-19 § 183 Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022, inkom 2021-10-29. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-19 § 184 Mål och budgetramar för 
2022 samt ekonomisk flerårsplan 2023-2024, inkom 2021-10-29. 

Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-19 § 187 Delårsrapport per den 31 
augusti 2021 - Nykvarns kommun, inkom 2021-10-29. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-04 § 125 Val av ersättare i 
valnämnden (NP), inkom 2021-11-18. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-04 § 133 Sammanträdestider för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022, inkom 2021-11-18. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-04 § 135 Delårsrapport per den 31 
augusti 2021 - Nykvarns kommun, inkom 2021-11-18. 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-04 § 136 Mål och budgetramar för 
2022 samt ekonomisk flerårsplan 2023-2024, inkom 2021-11-18. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 5V 2021-06-22, inkom 2021-06-22. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 6V 2021-06-28, inkom 2021-06-28. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 7V 2021-09-14 med bilagor, inkom 2021-09-14. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 8V 2021-10-01, inkom 2021-10-01. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 9V 2021-11-02 med bilaga, inkom 2021-11-02. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 10V 2021-11-08, inkom 2021-11-08. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 11V 2021-11-15 med bilaga, inkom 2021-11-15. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 12V 2021-11-17, inkom 2021-11-17. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 19 
Övriga frågor 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Övriga frågor anses besvarade. 

Sammanfattning 

Thorbjörn Wallin (NP) meddelar att kommunfullmäktiges ordförande Cenneth Åhlund (M) har frågor 
till valnämnden som berör valaffischering samt politiska verksamheten under valrörelsen 2022 i 
centrumområdet. Ordförande meddelar att Cenneth Åhlund (M) bjuds in till valnämndens 
sammanträde i januari 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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