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Valnämnden

Tid Onsdagen den 2 februari kl.18.00-, Högantorp

Plats Högantorp

Ärenden

1.
Delegationsbeslut

2.
Tidplan för årets valarbete - muntlig info

3.
Vallokaler vid 2022 års allmänna val

4.
Antal röstmottagare vid 2022 års allmänna val

5.
Arvode till röstmottagare vid 2022 års allmänna val

6.
Rekrytering av röstmottagare - delegation

7.
Förtidsröstning i Salems kommun - lokal

8.
Utbildning av röstmottagare

9.
Övrigt

10.
Nästa sammanträde

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Valnämnden

VN § X Dnr. KS/2022:60

Anmälan av delegationsbeslut

- Delegationsbeslut angående behörighet till ValId
- Delegationsbeslut förny vallokal till det föreslagna valdistriktet Rönninge sydvästra

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
___________________

Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



KALLELSE

2022-02-02
4 av 12

Valnämnden

Dnr.  KS/2022:61

VN § X

Tidplan för årets valarbete

Valmyndigheten har tillgängliggjort Valmyndighetens handbok för kommunen avseende
val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

I valhandboken finns en översiktlig kalender, denna handbok inkluderades i kallelsen till
dagens sammanträde.

Ordföranden kompletterar med muntlig information från konferens för valanordnare om
vilka nyheter som finns i kalendern.

Valnämndens egen tidplanering och insatser under valperioden kommer att gås igenom
vid nästkommande sammanträde.

Förslag till beslutbeslut

Valnämnden beslutar att lägga lämnad information till handlingarna.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § X Dnr. KS/2022:57

Vallokaler vid 2022 års allmänna val

I varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Vallokalerna ska vara tillgängliga och
anpassade så att valhemligheten kan upprätthållas. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
samma vallokaler som för 2018 års val till riksdag, kommun och landsting. Därtill ska
ytterligare en vallokal beslutas om för det nya valdistriktet.

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar om följande vallokaler till 2022 års allmänna val

Distrikt Vallokal
01 Rönninge norra Nytorpsskolan
02 Rönninge sydöstra Rönninge gymnasiums matsal
03 Salem västra Skogsängsskolans matsal
04 Salems centrum med omnejd Säbyskolans matsal
05 Salem norra Säbyskolans café
06 Rönninge centrum med omnejd Skogsängsskolans uppehållsrum
07 Salem södra Sysslagården

08 Salem östra Innovitaskolan Rönninge (tidigare Parkskolan)
09 Rönninge sydvästra                                Noblaskolans gymnastiksal (tidigare

Rosenlundsskolan)

______________________

Beslutsexpediering
Valmyndighetens valdatasystem

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Dnr. KS/2022:59

VN § X

Antal röstmottagare vid 2022 års allmänna val

Enligt vallagen ska varje valdistrikt vara bemannade med minst fyra röstmottagare, varav
en ska vara ordförande och en vice ordförande. Vid röstningen ska minst tre av dessa vara
närvarande i vallokalen. För att kunna organisera dagen med raster och dylikt behövs det i
praktiken sex röstmottagare per distrikt.

2018 beslutade valnämnden att varje valdistrikt skulle vara bemannat med sju
röstmottagare för säkrande av eventuell sjukdom och annan frånvaro. Istället för att en
sjunde röstmottagare kunde kallas in till rösträkningen på kvällen/natten. Utvärderingen
visade att det var bra att vara sju röstmottagare under hela valdagen.

Fördelning av tjänstgöring under dagen och kvällen leds av ordföranden i respektive
valdistrikt.

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att det till varje valdistrikt i kommunen ska förordnas sju
röstmottagare varav en ska vara ordförande och en vice ordförande.

_________________

Beslutsexpediering:
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § X

Arvode till röstmottagare vid 2022 års allmänna
val

Valnämnden har tidigare fastställt arvoden för de allmänna valen ett val i
taget. Såldes beslutade valnämnden senast om arvoden för 2019 års val
till Europaparlamentet.

Ersättningen har tidigare val justerats utifrån KPI (Konsumentprisindex).
För att kunna fortsätta att rekrytera kompetenta röstmottagare har
arvodesnivåerna setts över utifrån andra kommuners arvoden i regionen.

I varje vallokal ska det finnas röstmottagare, varav en ordförande, en vice
ordföranden samt 5 stycken röstmottagare, totalt 7 personer.
Röstmottagarna förordnas av valnämnden. Endast den person som har
genomgått en utbildning för röstmottagare får förordnas.

Utöver att höjning av arvodena innebär att kostnaderna ökar för
röstmottagarna, har ytterligare ett valdistrikt tillkommit. Tidigare var det
åtta (8) valdistrikt, nu är det nio (9). Detta innebär att ytterligare
röstmottagare kommer att rekryteras och utbildas.

Den beräknade merkostnaden på totalt 125 tkr för ny arvodesersättning
samt ytterligare ett valdistrikt inryms ej inom nuvarande budget. Föreslås
äskas av KS medel till förfogande.

Dnr. KS/2022:56

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Förslag till beslut

1. Valnämnden beslutar om följande arvoden för röstmottagare vid

2022 års allmänna val.

Ordförande                                                                     4 000 kr

Vice ordföranden                                                           3 200 kr

Röstmottagare                                                                2 800 kr

Röstmottagare förtidsröstning                                        180 kr/tim

Utbildning (engångsbelopp)                                            300 kr

2. Valnämndens förslag till kommunstyrelsen

Valnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att utifrån den nya

arvodesberäkningen att äska medel från KS till förfogandemedel för att

täcka den merkostnad som uppstår. Totalt 125 tkr.

Bilaga

Tjänsteskrivelse 2022-01-17 med bilaga

___________________________
Beslutsexpediering:
Akten
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Dnr. KS/2022:58

VN § X

Rekrytering av röstmottagare m. fl. vid 2022 års allmänna
val

Vid rekrytering till valdistrikten eftersträvas en blandad sammansättning av röstmottagare.
Detta både för att säkerställa återväxten inför kommande val samt för att tillgodogöra den
erfarenhet som finns hos tidigare röstmottagare. Rekrytering kommer även behöva göras
till förtidsröstningen och ambulerande röstmottagare.

Ingen röstmottagare får förordnas utan att dessförinnan ha genomgått erforderlig
utbildning, anordnad av Valnämnden, framtagen av Valmyndigheten.

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att delegera förordnandet av ordförande, vice ordförande och
röstmottagare till valdistrikt, förtidsröstning och ambulerande röstmottagare till
valnämndens sekreterare.

_________________

Beslutsexpediering:
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § X Dnr. KS/2022:63

Förtidsröstning vid 2022 års allmänna val - lokal

Valnämnderna i kommunerna har ansvar för förtidsröstningen. Utgångspunkten är att
kommunen inte får minska ner tillgängligheten för förtidsröstningen jämfört med tidigare
val. Vid 2014 och 2018 års val anordnades förtidsröstningen i Murgrönans foajé vilket
fungerade mycket bra.

Då förtidsröstningen har ökat finns det behov av ytterligare en lokal för förtidsröstning.
Lämplig plats är Rönninge Centrum,

Valnämndens beslut

1. Valnämnden beslutar att förtidsröstning under de allmänna valen till Riksdag,
Landsting och Kommun 2022 ska ske i Murgrönans foajé under perioden och på
lämplig plats i Rönninge Centrum.

2. Öppethållandetider i lokalen under nämnda period fastställs vid valnämndens
kommande sammanträde.

_________________

Beslutsexpediering:
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § X Dnr. KS/2022:62

Utbildning av röstmottagare

Röstmottagarnas uppgift är mycket viktig för valens genomförande. Bestämmelserna i
Vallagen har skärpts och det finns ett lagkrav på att röstmottagare ska ha genomgått
erforderlig utbildning innan denne blir förordnad till röstmottagare.

Röstmottagarna kommer att få välja mellan ett par utbildningsdatum i början av augusti,
kvällstid, inför det allmänna valet den 11 september 2022, enligt följande. Datumen
kommer att bestämmas senare.

Utbildningstillfälle Grupp

1 eller 2. Röstmottagare inklusive Valnämndens
ledamöterna, röstmottagare
förtidsröstning/ambulerande

3. (Ny rekommenderad i utvärderingen
av 2018 års allmänna val)

Ordförande och vice ordförande i
valdistrikt

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att uppdra åt sekreteraren att anordna utbildningskvällar inför de
allmänna valen 2022 för röstmottagare, valnämndens ledamöter och ersättare samt för
valdistriktens ordförande och vice ordförande.

_________________

Beslutsexpediering:
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Dnr. KS/2022:64

VN § X

Övrigt

Länsstyrelsen i Stockholms län bjuder in Valnämnderna i länets kommuner för information
och utbildning inför valet i september.

Datumen har presenterats för nämndens ledamöter och anmälningarna har skickats in till
länsstyrelsen.

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att anmäla de ledamöter och ersättare som vill delta ska beredas
möjlighet.

_________________

Beslutsexpediering:
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § X

Nästa sammanträde

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att nästa sammanträde ska äga rum den X 2022 kl 18.00.

_________________

Beslutsexpediering:
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


