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Valnämndens protokoll 2022-11-23  

Tid och plats  

2022-11-23 klockan 17:00-17:35 i Mötesrum Yngern 

Beslutande ledamöter 

Anders Jönsson (M) ordförande, Thorbjörn Wallin (NP) 1:e vice ordförande, Sven Eklund (S) ersätter 
Krister Eriksson (S) 2:e vice ordförande, Kent Jansson (SD), Bengt Lindén (NP) ersätter Malin 
Westergren (NP) 

Ej tjänstgörande ersättare 

Patrick Claesson (SD), Åsa Sternrot (NP) 

Övriga närvarande 

Sisilya Rhawi kanslichef, Ibrahim Abdallah valsamordnare 

Tid och plats för justering 

2022-11-23 i anslutning till sammanträdet i Kommunhuset 

Justerade paragrafer 

53-60 

Underskrift 

 __________________________________________  
Ibrahim Abdallah, 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 

2022-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 

2022-11-24 

Datum då anslaget tas ned 

2022-12-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Kommunhuset, Centrumvägen 24, Nykvarn 

Underskrift 

 __________________________________________   
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§ 53 
Mötets öppnande, upprop samt val av justerare 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Kent Jansson (SD) väljs att justera protokollet jämte ordförande i direkt anslutning till sammanträdet. 

Sammanfattning 

Ordförande förklarar dagens sammanträde öppnat. 

Upprop genomförs. Kent Jansson (SD) föreslås att justera protokollet jämte ordförande i direkt 
anslutning till sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 54 
Fastställande av dagordning 
Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Dagordningen fastställs. 

Beslutet skickas till 

Akten 

  



 
PROTOKOLL 

2022-11-23 
Valnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(11) 

§ 55 
Kanslichefen informerar 
Diarienummer: KS/2021:522 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 
Informationen godkänns. 

Sammanfattning 

Kanslichef Sisilya Rhawi informerar om sammanträdestider 2023 och utvärderingen av valarbetet, 
allmänna valen 2022. Ärendena behandlas senare under sammanträdet. 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 56 
Utvärdering av valarbetet, allmänna valen 2022 
Diarienummer: KS/2022:640 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Utvärdering av valarbetet, allmänna valen 2022 godkänns. 

Sammanfattning 

År 2022 genomfördes de allmänna valen i Sverige. Valdagen var den 11 september med 
förtidsröstningen som började den 24 augusti. Valnämnden har genom valkansliet tagit fram en 
utvärdering av valen i syfte att dra slutsatser som kan förenkla och utveckla genomförandet av 
kommande val. 

Till grund för utvärderingen finns valnämndens, valkansliets och röstmottagarnas egna iakttagelser 
och synpunkter. Vidare har kommunikationsavdelningens synpunkter tagits in och inkluderar 
bibliotekets och servicecenters. 

En enkät har sänts till de 46 röstmottagare som jobbat under valdagen och en enkät har sänts till de 
11 röstmottagare som jobbat med förtidsröstningen. Svaren redovisas i utvärderingen. 

Utvärderingen redovisar en analys av valdeltagandet 2022. Den redovisar även vad som gjorts i 
valgenomförandets tre olika faser – förbereda valet, genomföra valet och slutföra valet – samt 
slutsatser, förslag och bedömningar. 

Sammanfattningsvis har valnämnden med valkansliet genomfört val 2022 mycket väl utan några 
allvarliga incidenter eller problem som inte har kunnat tas omhand. 

Valnämnden föreslås godkänna Utvärdering av valarbetet, allmänna valen 2022. 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-11-18 – Utvärdering av valarbetet, allmänna valen 2022. 
Utvärdering av valarbetet, allmänna valen 2022. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 57 
Sammanträdestider 2023 för valnämnden 
Diarienummer: KS/2022:649 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

1. Föreslagna sammanträdesdatum 2023 för valnämnden antas. 
2. Valnämndens sammanträden börjar klockan 17:00. 

Sammanfattning 

Sammanträdestiderna för valnämnden påverkas av Europaparlamentsvalet 2024 samt kommunens 
ekonomiska tidplan och styrmodell som samtliga nämnder ska följa. Redovisning och antagande av 
bl.a. verksamhets- och internkontrollplan och delårsrapporter har samordnats med övriga 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges krav på återrapportering. Vidare har hänsyn tagits till 
beredningstider och att sammanträden inte kolliderar med helgdagar och skollov. 

Förvaltningen föreslår fyra sammanträden för valnämnden år 2023. Valnämndens sammanträden 
föreslås äga rum onsdagar klockan 17:00 följande datum: 

• 15 februari 
• 17 maj 
• 4 oktober 
• 29 november 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse 2022-11-07 – Sammanträdestider 2023 för valnämnden. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 58 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: KS/2021:736 

Beslut 

Valnämnden beslutar följande: 

Ärendet bordläggs. 

Sammanfattning 

Inga delegationsbeslut finns att redovisa. 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 59 
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 
2022-10-05 har publicerats tillsammans med möteshandlingarna. 

Valnämnden har delgivits följande: 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-20 § 83 Integritetsskyddspolicy, 
Riktlinjer för personuppgifter och Riktlinjer för kamerabevakning. 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:38V, inkom 2022-10-13 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:39V, inkom 2022-11-21 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 60 
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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