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Valnämndens protokoll 2021-06-14  
Tid och plats  
2021-06-14 klockan 17:00-17:45 i konferensrum Solhjulet, kommunhuset och 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) §§ 1-2, Malin Westergren (NP) §§ 3-10 

Ej tjänstgörande ersättare 
Sven Eklund (S), Patrick Claesson (SD), Bengt Lindén (NP) §§ 3-10, Sylvia Öhrn Andersson (M) 

Övriga närvarande 
Sisilya Rhawi, kanslichef 
Björn Bergérus, nämndsekreterare 
Sofia Forsberg, samhällsplanerare §§ 1-7 

Tid och plats för justering 
2021-06-22 klockan 16:00 i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 
§§ 1 - 10  

Underskrift 

 __________________________________________  
Björn Bergérus, 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 
2021-06-14 

Datum då anslaget sätts upp 
2021-06-23 

Datum då anslaget tas ned 
2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunhuset, Nykvarn 

Underskrift 

 _________________________________  
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Innehållsförteckning 
§ 1 Mötets öppnande och val av justerare ........................................................................................................ 4 

§ 2 Fastställande av dagordning.......................................................................................................................... 5 

§ 3 Kanslichefen informerar ............................................................................................................................... 6 

§ 4 Information – reviderat reglemente för valnämnden ............................................................................... 7 

§ 5 Sammanträdesplan valnämnden hösten 2021 ............................................................................................ 8 

§ 6 Valnämndens verksamhetsplan 2021 .......................................................................................................... 9 

§ 7 Valdistriktsindelning Nykvarn RKL-valet 2022 ...................................................................................... 10 

§ 8 Mandat och ersättarkvot för Nykvarn, RKL-valet 2022 ........................................................................ 11 

§ 9 Inkomna protokoll och skrivelser .............................................................................................................. 12 

§ 10 Övrigt ........................................................................................................................................................... 13 
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§ 1 
Mötets öppnande och val av justerare 
 

Beslut 
Utse Kent Jansson (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 22 juni kl. 16.00 i 
kommunhuset. 

Sammanfattning 
Ordförande Anders Jönsson (M) öppnar årets första möte med valnämnden.  

Kent Jansson (SD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 22 juni kl. 16.00 
i kommunhuset 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 2 
Fastställande av dagordning 
 

Beslut 
Dagordningen fastställs. 

Sammanfattning 
Dagordningen fastställs 

Malin Westergren (NP) väcker frågan om utbildning för valnämnden. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 3 
Kanslichefen informerar 
Diarienummer: KS/2021:13 

Beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning 
Kanslichef Sisilya Rhawi informerar om: 

1. Nytt reglemente för Valnämnden 
2. Valnämndens budget 2022 
3. Valnämndens verksamhetsplan 2021 
4. Nytt valdistrikt samt om mandatfördelning och ersättarkvot 
5. Förestående arbete och planering inför Allmänna valen 2022 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 4 
Information – reviderat reglemente för valnämnden 
Diarienummer: KS/2021:259 (Valnämndens protokoll 2021) 

Beslut 
Godkänna informationen. 

Sammanfattning 
Kanslichef Sisilya Rhawi redogör för bakgrund och förändringar till den av kommunfullmäktige 
förestående revideringen av reglementet för valnämnden. 

Samtliga nämnders reglementen har setts över utifrån kommunens styrmodell. Förtydliganden har 
gjorts och överflödig information, som inte direkt berör valnämnden, har tagits bort. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 5 
Sammanträdesplan valnämnden hösten 2021 
Diarienummer: KS/2021:13 (Valnämndens protokoll 2021) 

Beslut 
Fastställa årets återstående sammanträden i valnämnden till tisdagen den 7 september kl. 17.00 samt 
tisdagen den 23 november kl. 17.00. 

Sammanfattning 
Höstens sammanträdesdatum fastställs till tisdagen den 7 september kl. 17.00 samt tisdagen den 23 
november kl. 17.00.  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 6 
Valnämndens verksamhetsplan 2021 
Diarienummer: KS/2021:381 

Beslut 
Fastställa valnämndens verksamhetsplan 2021. 

Beslutsnivå 
Valnämnden 

Sammanfattning 
Varje nämnd bör 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 2021.  

Valnämnden har ingen egen organisation, utan sköts av kommunledningskontorets kansliavdelning. 

För valnämnden präglas 2021 av inledande planering och förberedelser inför det mer intensiva arbetet 
under valåret 2022. Det som framförallt behöver göras 2021 är att se över kommunens 
valdistriktsindelning, revidera styrdokument etc. Bedömningen är att de effektmål som framgår av 
verksamhetsplanen ska genomföras under år 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – Valnämndens verksamhetsplan 2021, 2021-05-28 
Valnämndens verksamhetsplan 2021 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontorets verksamhetsutvecklare 
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§ 7 
Valdistriktsindelning Nykvarn RKL-valet 2022 
Diarienummer: KS/2021:375 

Beslut 
Godkänna förslaget till ny valdistriktsindelning. 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Till följd av befolkningsutvecklingen behöver antalet valdistrikt ses över, eftersom varje distrikt enligt 
Valmyndigheten bör innehålla 1000-2000 röstberättigade. Förvaltningen har därför tagit fram ett 
förslag där ett nytt valdistrikt skapats för Nykvarns centrum.  

Distriktsindelningen ändrades senast inför valet 2014. Vid senaste valet konstaterades att det inför 
kommande val fanns anledning att på nytt se över distriktsindelningen utifrån kommunens 
prognosticerade tillväxt, men även utifrån att vissa valdistrikt hade svårt att hantera antalet röstande. 

Av kartan i tjänsteskrivelsen framgår förslag på ny valdistriktsindelning. Även om Nykvarns 
nuvarande valdistrikt klarar vallagens krav riskerar flera distrikt överstiga maxantalet om 2000 
röstberättigade innan valet 2022. Liggande förslag uppfyller Valmyndighetens rekommendationer och 
åstadkommer en jämn fördelning av antalet röstberättigande per distrikt. Förvaltningens bedömning 
är därför att Nykvarns kommun ska ha sex valdistrikt istället för nuvarande fem.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse - Valdistriktsindelning Nykvarn RKL-valet 2022, 2021-05-26 
Valmyndighetens manual för arbetet med valgeografi och mandat 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Valnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
Näringslivs- och exploateringskontoret 
Akten 
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§ 8 
Mandat och ersättarkvot för Nykvarn, RKL-valet 2022 
Diarienummer: KS/2021:379 

Beslut 
1. Fastställa Nykvarns kommuns totala mandat i kommunfullmäktige till 31 stycken (oförändrat) 
2. Fastställa Nykvarns kommuns ersättarkvot till kommunfullmäktige till 1/2 (oförändrat) 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Inför val till kommunfullmäktige beslutar kommunfullmäktige om det totala antalet mandat som ska 
gälla inom de ramar som fastställs i 5 kap § 1 kommunallagen (2017:725), KL. Enligt givna ramar i 5 
kap § 5 KL ska det vara ett udda tal och där mandaten bestäms utifrån valkretsens antal 
röstberättigade. Valmyndigheten har i mars i år redovisat att kommunen har 8 296 röstberättigade, 
vilket innebär minst 31 mandat för en valkrets med mellan 8 001-16 000 röstberättigade. Därför bör 
totala antalet mandat i Nykvarns kommunfullmäktige kvarstå till 31 stycken. 

Fullmäktige bestämmer även antal ersättare genom en så kallad ersättarkvot. Det kan vara högst vara 
1/2 (hälften), vilket betyder att det utses hälften så många ersättare som ledamöter. För varje parti ska 
dock minst två ersättare utses. Även ersättarkvoten till fullmäktige föreslås kvarstå. 

Beslut om mandatindelningen ska fattas den sista februari valåret, och genast meddelas länsstyrelsen, 
men där inget hindrar att beslut tas och meddelas tidigare.  

Bedömningen är att ingen större ändring kommer att ske vad gäller antal röstberättigade till februari 
2022 i Nykvarns kommun och därför föreslås att kommunfullmäktige redan under hösten 2021 fattar 
detta beslut. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse – Mandat och ersättarkvot för Nykvarns kommun, RKL-valet 2022 
Valmyndighetens regler och räkneexempel mandatfördelning 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Valnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 9 
Inkomna protokoll och skrivelser 
Diarienummer: KS/2021:13 (Valnämndens protokoll 2021) 

Beslut 
Redovisning av inkomna protokoll och skrivelser godkänns. 

Sammanfattning 
De protokoll och skrivelser av intresse för valnämnden som inkommit sedan föregående 
sammanträde har funnits utsända och tillgängliga under mötet. 

- 2021-01-29 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 1V 
- 2021-01-29 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 1V_Artikel om delbetänkandet 
- 2021-03-10 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 2V 
- 2021-03-15 KS/2021:192 Kommundirektörens underlag för budget 2022 med utblick mot 

2023 
- och 2024 
- 2021-03-17 Epost från Länsstyrelsen - Dags att påbörja översynen av valdistrikten 
- 2021-03-17 Epost Webbinarium Ökad tillgänglighet vid valet 2022_Myndigeten för 

delaktighet 
- 2021-03-26 Minnesanteckningar Webbinarium om tillgänglighet 
- 2021-05-03 Epost - Inbjudan digital valkonferens 
- 2021-05-04 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 3V 
- 2021-05-04 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021_3V_mejl 
- 2021-05-12 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-05-12 § 68 - Delegering av beslut med 

stöd av pandemilagen 
- 2021-05-20 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 4V 
- 2021-05-20 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 4V_inbjudan 
- 2021-05-20 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 4V_mejl 
- 2021-05-21 Remiss Valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022, RS 2021-0407 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 10 
Övrigt 
Diarienummer: KS/2021:13 (Valnämndens protokoll 2021) 

Beslut 
Godkänna frågan och finna den besvarad. 

Sammanfattning 
Malin Westergren (NP) väcker frågan om utbildning för valnämnden. 

Valnämndens ordförande Anders Jönsson (M) och nämndsekreterare Björn Bergérus har anmälts till 
den nationella valkonferensen tisdag den 21 september 2021, där övriga nämndsledamöter också bör 
erbjudas tillfälle med motsvarande information. 

I övrigt tas det med i planeringen att nämndsledamöterna ska få relevanta genomgångar och 
utbildning inför förestående valarbete. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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