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Valnämnden

Tid och plats: Den 17 oktober kl.18.00 - kl.19.06, Högantorp

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) t.o.m. § 36, Daniel Hansson
ersätter fr.o.m. § 37
Kjell Häggkvist (S), ersätter Anders Klerkefors (R)

Ersättare: Per-Erik Ekman (M), Ninos Garis (L), Bengt
Andersson (KD) fr.o.m. § 36, Anne Henningsson
(MP), Daniel Hansson (V)

Övriga
deltagande:

Elina Peronius, kommunsekreterare,
Hannes Callermo, valsamordnare

Utses att justera: Berith Eriksson (L)

Justeringens
plats och tid: Kanslienheten, onsdagen den 19 april kl. 11.20

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

Ordförande …………………………
Ulf Malmström

Justerande …………………………

Berith Eriksson

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Valnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-10-17

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-10-21

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-11-12

Förvaringsplats
för protokollet: Kanslienheten

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

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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VN § 35

Muntlig genomgång av statistik från valet 2022

Valdeltagandet i Salem har minskat något från förra året, från 87,8 procent till 85 procent,
vilket följer rikstrenden. Det är fortfarande något högre än i riket som helhet. Klyftorna
ökar, dvs. de distrikt med lägst valdeltagande har minskat ännu mer. I distrikt 7 röstade
enbart 64,1 procent, vilket var det distrikt med lägst valdeltagande i Salem.

5 277 personer har förtidsröstat i Salem, varav 384 röster har skickats till annan kommun.
Drygt hälften av de som röstade av Salems röstberättigade gjorde så i en
förtidsröstningslokal.

Valdeltagandet ökade stadigt under den tid som förtidsröstningen var öppen. Den dagen
som flest förtidsröstade var lördagen den 10 september då vi mottog röster från 743
personer i de båda lokalerna. På valdagen förtidsröstade 236 personer i Murgrönans foajé.

___________________
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VN § 36 Dnr.  KS/2022:252

Erfarenheter från valet

Under valet arbetade 75 röstmottagare i Salem. Vi har fått in ca 50 svar på enkäten. De
flesta av röstmottagarna är överlag nöjda. Köer var inget stort problem i Salem, endast
fyra svarande har uppgett att det har varit kö i över en halvtimme.

Övriga reflektioner från valnämnden:

- Många röstmottagare under förtidsröstningen hade problem att logga in i Valid.
Detta bör framföras till Valmyndigheten.

- I några vallokaler användes inte val-linjalen vilket ledde till onödiga misstag. Nästa
gång bör vi trycka mer på att linjalen måste användas.

- På bland annat Sysslagården fanns ingen bra plats att gå undan och fika/äta. Vid
val av lokal bör det planeras för detta.

- Det var problem med belysningen i några vallokaler. Lokalens vaktmästare bör
kontrollera detta några dagar före valet och byta ut/åtgärda lampor om det
behövs.

- Problematiskt att vissa skyltar på valdagen hänvisade till förtidsröstningen. Skyltar
bör göras om.

- I Säbyskolan var det dåligt skyltat till de två olika vallokalerna, många gick fel.
- Många hade svårt att hitta i valsedelställen, men det tycks ha varit ett problem

över landet oavsett vilken ordning valsedlarna låg.
- Några röstmottagare letade efter Miljöpartiets namnvalsedlar för kommunvalet,

trots att det påtalades på utbildningen att det inte skulle finnas några. Bra med
information på flera ställen.

- Det var klotter på någon valskärm, på metalldelen. Valskärmarna bör kontrolleras
noga innan de körs ut.

- Vid rösträkningen underkändes några vikta röster felaktigen. Dessa blev troligtvis
godkända vid länsstyrelsens räkning, men kan vara bra att ta upp på utbildningen
nästa gång.

Mer information finns i länsstyrelsens beslut från 2022-09-27, i valkansliet rapport -
Utvärdering valet 2022, samt i sammanställning av enkätsvar: Enkät till röstmottagare RKL
val 2022.

_________________
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VN § 37 Dnr.  KS/2022:252

EU-valet 9 juni 2024 - Diskussion

Det var tydligt att det fanns vissa oklarheter gällande partiernas affischering i kommunen,
exempelvis om det är tillåtet att affischera utanför kyrkor. Några valaffischer som satt
närmare än 15 meter från Murgrönans foajé fick tas ner.

Regler om affischering ges ut både av polisen, kommunen och valnämnden. Det vore
önskvärt om valnämnden sammanställde dessa krav.

Till nästa val ska Sysslagården renoveras och kan då inte användas som vallokal.
Valdistriktsindelningen bör vara klar i oktober 2023 inför EU-valet i juni 2024.

Valnämndens beslut
1. Valnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram föreskrifter om affischering.
2. Valnämnden uppdrar åt förvaltningen att se över valdistriktsindelningen, med

hänsyn till befolkningsprognoser.
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