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Valnämnden

Tid och plats: Den 25 augusti kl.18.00 - kl.18.50, Bergaholm

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

Ersättare: Per-Erik Ekman (M), Ninos Garis (L), Kjell Häggkvist
(S), Anne Henningsson (MP), Daniel Hansson (V)

Övriga
deltagande:

Elina Peronius, kommunsekreterare,
Hannes Callermo, valsamordnare

Utses att justera: Birgitta Rönnblad (S)

Justeringens
plats och tid: Kanslienheten, omedelbart efter sammanträdet

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

Ordförande …………………………
Ulf Malmström

Justerande …………………………

Birgitta Rönnblad

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Valnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-08-25

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-08-26

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-09-17

Förvaringsplats
för protokollet: Kanslienheten

Underskrift: …………………………
Elina Peronius

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § 30

Information

- Genomförda utbildningar
- Smittspridning
- Kritik från övrigt parti

Ordförande informerar att det genomförts tre utbildningar för röstmottagare och att
åtgärder mot smittspridning vidtagits. Det har inkommit minst 314 röstande de första två
dagarna, vilket är en stor ökning från förra valet. Ett mindre övrigt parti har överklagat
valnämndens beslut om att inte centralt på kommunen distribuera valsedlarna till
vallokalerna.

___________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § 31 Dnr.  KS/2022:252

Valnämndens tjänstgöring på valdagen

På lördagen innan valdagen skickas allt valmaterial ut till vallokalerna. Vallokalerna ställs i
ordning utav vallokalens ordförande, vice ordförande, samt de röstmottagare som
vallokalens ordförande har kallat. Det är önskvärt att också valnämnden finns
representerad vid möbleringen.

På valdagen behöver valnämnden bland annat besöka vallokaler och utöva tillsyn över
hela valproceduren. Valnämndens ordförande kommer att cirkulera mellan samtliga
vallokaler, medan övriga ledamöter och ersättare finns representerade i en specifik
vallokal. Det är önskvärt att valnämnden finns representerad i varje vallokal åtminstone
vid öppning och vid stängning. Kontaktuppgifter till valnämndens specifika
representant/er kommer att finnas i vallokalens ordförandepärm, samt kontaktuppgifter
till valnämndens ordförande.

Valnämnden anser det är angeläget att de ledamöter som deltar i partipolitiska aktiviteter
under samma valdag skiljer geografiskt mellan sådana aktiviteter och det ansvar som hen
har som ledamot eller ersättare i valnämnden.

Valnämnden ansvarar även för den preliminära rösträkning som ska äga rum onsdagen
den 14 september. Den rösträkningen är offentlig och tid och plats ska kungöras.

Valnämnden kan endast ta emot röster om den förtroendevalda har gått utbildningen och
inte står på partiets valsedel.

Ordförande och förste vice ordförande finns på kommunhuset på valnatten för att ta emot
rösterna.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022-08-18.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar följande tjänstgöring:

Vallokal Ansvarig ledamot

1. Nytorpsskolan Leif Ståhl

2. Rönninge gymnasiums matsal Anne Henningsson

3. Skogsängsskolans matsal Berith Eriksson

4. Säbyskolans matsal Birgitta Rönnblad, Per Erik Ekman

5. Säbyskolans café Anders Klerkefors

6. Skogsängsskolans uppehållsrum Berith Eriksson

7. Sysslagården Sead Kosevic, Daniel Hansson

8. Innovitaskolan Kjell Häggkvist

9. Noblaskolans matsal Lillemor Gladh, Ninos Garis

_________________

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § 32 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.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2022:252.

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att inte ändra valnämndens beslut från 2022-06-09 § 26.

___________________
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……………
Just. sign.
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VN § 33

Övrigt

Diskussion gällande om det finns en muntlig överenskommelse om att inte affischera
utanför kyrkan. Förslag framfördes också om att diskutera om hela Salems centrum-torget
ska vara fritt från valaffischer inför nästa val. Dessa och liknande frågor bör diskuteras i
valnämnden inför nästa val.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


