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Valnämnden

Tid och plats: Den 9 juni kl.18.00 - kl. 19.15, Bergaholm

Beslutande: Ulf Malmström (M), ordförande
Sead Kosevic (M)
Per-Erik Ekman (M), tjänstgör för Leif Ståhl (C)
Berith Eriksson (L), 1a vice ordf
Lillemor Gladh (S), 2e vice ordf
Birgitta Rönnblad (S)
Anders Klerkefors (RP)

Ersättare: Kjell Häggkvist (S), Anne Henningsson (MP)

Övriga
deltagande:

Elina Peronius, kommunsekreterare
Hannes Callermo, valsamordnare

Utses att justera: Berith Eriksson (L)

Justeringens
plats och tid: Kanslienheten, måndagen den 13 juni kl. 9.30

Underskrifter: Sekreterare …………………………
Elina Peronius

Ordförande …………………………
Ulf Malmström

Justerande …………………………

Berith Eriksson
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Valnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-06-09

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-06-13

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-07-05

Förvaringsplats
för protokollet: Kanslienheten

Underskrift: …………………………
Elina Peronius
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VN § 22

Muntlig information om valsäkerhet

Valsamordnare Hannes Callermo informerar nämnden. Kansliet har arbetat med en
omfallsplanering, hur situationer kan hanteras om internet och telefonnätet ligger nere,
om flera som arbetar med valet drabbas av sjukdom, om vallokal måste utrymmas, samt
om det blir problem med transporterna.

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

___________________
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VN § 23 Dnr.  KS/2022:252

Öppethållande av Villa Skönvik för förtidsröstningen i det
allmänna valet år 2022

Enligt vallagen startar förtidsröstningen 18 dagar före valdagen. För det allmänna valet
2022 ska förtidsröstningen öppna den 24 augusti 2022.

I Salems kommun ska det finnas två förtidsröstningslokaler, Villa Skönvik och foajén
Murgrönan.

På valdagen ska minst en av kommunens förtidsröstningslokaler vara öppen samma tid
som vallokalerna. Murgrönan är öppen på valdagen som förtidsröstningslokal.

I förtidsröstningslokal ska det under tiden som röstmottagning pågår alltid vara minst två
röstmottagare på plats.

Öppettiderna för Murgrönan beslutades på valnämndens sammanträde den 5 april 2022.
Förslaget innebär att Villa Skönvik och Murgrönan stänger senare vid olika dagar - de flesta
vardagar finns alltså en förtidsröstningslokal öppen på kvällstid.

Till öppettiderna tillkommer ställtid om ca 30 min innan vallokalens öppnande och ca 60
min beräknad tid för efterarbete.

Datum Villa Skönvik Bemanning
(antal)

Murgrönan Bemanning
(antal)

24.8 ons STÄNGT x kl. 10 -17 4+4

25.8 tor STÄNGT x kl. 10 -19 3+3+3

26.8 fre STÄNGT x kl. 10 -17 3+3

27.8 lör STÄNGT x kl. 10.00 -16.00 3+3

28.8 sön STÄNGT x kl. 10.00 -16.00 3+3

29.8 mån STÄNGT x kl. 10.00 -19.00 4+4+4
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30.8 tis 13-19 3+3 kl. 10.00 -17.00 4+4

31.8 ons 13-19 3+3 kl. 10.00 -17.00 4+4

1.9 tor 10-16 3+3 kl. 10.00 -19.00 4+4+4

2.9 fre 10-16 3+3 kl. 10.00 -17.00 4+4

3.9 lör 10-16 3+3 kl. 10.00 -16.00 3+3

4.9 sön STÄNGT x kl. 10.00 -16.00 3+3

5.9 mån 10-16 3+3 kl. 10.00 -19.00 4+4+4

6.9 tis 13-19 3+3 kl. 10.00 -17.00 4+4

7.9 ons 13-19 3+3 kl. 10.00 -17.00 4+4

8.9 tor 10-16 3+3 kl. 10.00 -19.00 4+4+4

9.9 fre 10-16 3+3 kl. 10.00 -19.00 4+4+4

10.9 lör 10-16 3+3 kl. 10.00 -19.00 4+4+4

11.9 Val-
dagen

STÄNGT x kl. 8.00 - 20.00 7 (fördelat
över
dagen)

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31.

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att förtidsröstningslokalen Villa Skönvik ska vara öppen enligt tabell i
tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31.
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_________________

VN § 24 Dnr.  KS/2022:252

Revidering av vallokaler för valet 2022

Valnämnden beslutade 2022-02-02 § 3 att vallokalen i valdistrikt 09 Rönninge sydvästra är
Noblaskolans gymnastiksal. Problemet med att använda en gymnastiksal är att golvet
måste skyddas. Valkansliet föreslår därför att ett nytt beslut fattas om att använda
Noblaskolans matsal som vallokal istället för gymnastiksalen. Matsalen är en väl lämpad
lokal med bättre tillgänglighet.

Vallokalerna bli då enligt följande:

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
09 Rönninge sydvästra                                Noblaskolans matsal

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02.

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att revidera beslutet 2022-02-02 § 3 så att vallokalen i distrikt 09
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Rönninge sydvästra istället för Noblaskolans gymnastiksal blir Noblaskolans matsal.

___________________

Beslutsexpediering:
Noblaskolan

Dnr.  KS/2022:252

VN § 25

Tillgängligheten i vallokalerna 2022

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor besökte samtliga vallokaler den 9 maj 2022
tillsammans med valsamordnaren från valnämnden. Besöket är ett led i att tillse att
samtliga vallokaler är tillgängliga för alla röstande.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02.

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att köpa in 7 st tröskelramper för de lokaler där behov finns.

_________________
Beslutsexpediering:
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
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VN § 26 Dnr.  KS/2022:252

Valsedelställ i det allmänna valet 2022

En av valnämndens uppgifter är att se till att ordningen i lokalerna är likformig. Det är
valnämnden och i praktiken röstmottagarna som har ansvaret att placera ut partivalsedlar
för de partier som i något av det två senaste riksdagsvalen fick mer än en procent av
rösterna, samt ansvaret för att placera ut blanka sedlar.

Det ska finnas plats för både blanka valsedlar, partivalsedlar och namnvalsedlar i
anslutning till röstmottagningsställena, både på valdagen och under förtidsröstningen.

Det ska även finnas plats så att övriga partier som deltar i valen ska kunna lämna sina
valsedlar till respektive valdistrikt för utläggande av röstmottagare. Dessa placeras då i
valsedelsställ tre (3).

Valnämndens personal ansvarar för ordningen i valsedelsställen.

Det finns två alternativ för valnämnden att ta ställning till:
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De senaste valen har valnämnden beslutat enligt alternativ 1, men det har framkommit att
några medborgare blir förvirrade av att samma partier har röstsedlar på olika ställen.

I båda alternativen ställs valsedelsställen tre tillsammans bakom ett valsedelsställskydd.
Samtliga ställ sorteras i bokstavsordning. I alternativ 1 sorteras valsedlarna enligt följande,
vänster till höger:

1. ett för partivalsedlar som valnämnden är ålagda att tillhandahålla enligt lag,

2. ett för namnvalsedlar för de partier som återfinns i stället för partivalsedlar samt för de
partier som är representerade i kommunfullmäktige och i regionfullmäktige.

3. ett för övriga partier.

I alternativ 2 sorteras personvalsedlar och partivalsedlar tillsammans i ställ 1 och 2, medan
övriga partier finns i ställ 3.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att person- och partivalsedlar sorteras enligt alternativ 2 i
tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02.
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Yrkande

Anders Klerkefors (R), Lillemor Gladh (S) och Birgitta Rönnblad (S) yrkar att nämnden
beslutar enligt alternativ 1 i tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02.

Ordförande Ulf Malmström (M), Berith Eriksson (L), Per-Erik Ekman (M) och Sead Kosevic
(M) yrkar på alternativ 2 enligt förvaltningens förslag på beslut.

Proposition

Ordföranden ställer Anders Klerkefors (R), Lillemor Gladh (S) och Birgitta Rönnblad (S)
yrkande om alternativ 1 mot eget, Berith Eriksson (L), Per-Erik Ekman (M) och Sead Kosevic
(M) yrkande om alternativ 2 och finner att nämnden beslutar enligt alternativ 2.

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att person- och partivalsedlar sorteras enligt alternativ 2 i
tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02.

_______________

VN § 27 Dnr.  KS/2022:252

Hantering av namnvalsedlar

Valnämnden ansvarar för att det på varje ställe där röstmottagning sker finns blanka
valsedlar och partivalsedlar. Utöver det finns namnvalsedlar som partierna ansvarar för. I
Salem har partier som valnämnden är ålagda att tillhandahålla valsedlar för enligt lag samt
de partier som är representerade i region- och kommunfullmäktige vid tidigare val lämnat
in namnvalsedlar för respektive parti till valnämndens kansli som sedan har distribuerat
valsedlarna till vallokaler och förtidsröstningslokaler. Övriga partier måste själva distribuera
sina valsedlar till respektive lokal. Partierna får lämna valsedlar från klockan 7:30 på
valdagen till röstmottagarna i vallokalerna.

Det är röstmottagarna som har ansvaret att det är ordning bland valsedlarna på
valsedelställen och att namnvalsedlar fylls på. Det är inte röstmottagarnas ansvar att
meddela partierna att valsedlarna tagit slut. Partiföreträdare som går in i ett
röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta av sig partisymboler, partijackor
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och eventuella banderoller eller dylikt.

Övriga ordningsregler i röstmottagningslokalerna beskrivs i Riktlinjer för ordning kring
röstmottagningslokalerna m.m. som valnämnden antog den 2018-08-15 § 18.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02.

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att partier som valnämnden är ålagda att tillhandahålla valsedlar för
enligt vallagen (2005:837 8 kap. 2 §) samt de partier som redan är representerade i region-
och kommunfullmäktige, ska få lämna in sina namnvalsedlar till valnämndens kansli som
sedan ombesörjer distributionen till vallokaler och förtidsröstningslokaler.

VN § 28 Dnr.  KS/2022:252

Ambulerande röstmottagning

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ett hem eller till en
annan plats för att ta emot en röst från person/er som inte kan ta sig till vallokalen och
som har svårt att ordna med ett bud på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning
(vallagen 2005:837 kap. 7 § 3a). Dessa röster hanteras på samma sätt som övriga
förtidsröster i en lokal för förtidsröstning. Kommunen ska enligt vallagen tillhandahålla
ambulerande röstmottagare, men bestämmer själv ambitionsnivån gällande tider.
Däremot är det viktigt att ambulerande röstmottagare kan erbjudas under hela perioden
då förtidsröstning pågår och särskilt på valdagen.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-05-27.

Valnämndens beslut

1. Valnämnden beslutar att beställning av ambulerande röstmottagare kan ske från
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och med den 24 augusti till och med kl. 11.00 på valdagen den 11 september
2022. Tjänsten ska erbjudas kl. 9:00 - 15:00 på tisdagar, onsdagar och torsdagar -
samt på valdagen.

2. Valnämnden beslutar att tillhandahålla ambulerande röstmottagning en dag på
kommunens respektive äldreboenden Salarp, Säbyhemmet och Söderby park den
30 aug, 31 aug och 1 sep kl 10.00-11.30.

_______________

Beslutsexpediering:
Salarp
Säbyhemmet
Söderby park

VN § 29

Övrigt - Diskussion om valnämndens deltagande på valdagen

Diskussion om att det är bra om valnämndens ledamöter tilldelas en vallokal och finns på
plats vid öppnande och stängning. Övriga tider har var och en möjlighet att bestämma
själva, men det är bra om valnämnden kan gå in och stötta om det är högt tryck
någonstans och också vara med under rösträkningen.

Valnämndens beslut

Valnämnden uppdrar åt valkansliet att ta fram ett förslag med fördelning av valnämndens
ledamöter och ersättare i de olika vallokalerna, efter kontakt med samtliga ledamöter och
ersättare.
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_________________
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