
 

KALLELSE 
Datum 

2022-08-08  

Sida 
  1(2) 

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
Fax 0479-52 82 97 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

PlusGiro 11 16 61-5 
Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Valnämnd  
Tid: 2022-08-16, klockan 10:00  

Plats: Sammanträdesrum Lönsboda, kommunhuset i Osby 

Obs! Sammanträdet äger rum i sammanträdesrum Lönsboda. 

 

Ärende  

 
  

1 Upprop och protokollets justering 

2 Godkännande av dagordning 

3 Anmälningar 

 Delegationsbeslut: 

     - Rekrytering av ordförande och vice ordförande till valdistrikten 

     - Ändring av öppettider för röstningslokalerna i Killeberg och Visseltofta 

4 Information 

  - Förtidsröstning i lokal med begränsat    

     tillträde 

  - Utbildning av röstmottagare 

  - Schema röstmottagare 

  - Valnämndens tjänstgöring på valdagen 

  - Annonsering om valet 

  - Vallagen, häfte 

  - Valmyndighetens handledningar 

  - Lokala rutiner - Val 2022 

5 Valnämndens preliminära rösträkning 
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6 Transport till Länsstyrelsen 

  

 

  

 

 

Sonja Svenle-Pettersson  Annemari Salomonsson  

Ordförande Sekreterare 





ro/OSBY 
~~ KOMMUN 

Datum: 2022-07-13 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Valnämnd 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 

Samlingsärende RKR-val 2022 KS/2021 :233 000 

Rekrytering av ordförande och vice ordförande till valdistrikten. 
I Valnämndens delegationsordning delegeras ordförande och vice ordförande i nämnde rätten att besluta 
om vem som ska fördelas uppdraget som ordförande och vice ordförande i valdistrikten. 

Beslut 

Nedanstående personer är rekryterade till uppdraget som ordförande och vice ordförande i valdistrikten: 

Osby Sydväst 
Ordförande - Ingrid-Hiir Salakka 
Vice ordförande - Birgit Nord 

Osby Södra 
Ordförande - Tony Persson 
Vice ordförande - Anders Stjernqvist 

Osby Nordöst 
Ordförande - Tore V ester gård 
Vice ordförande - Lennart Hansson 

Osby Nordväst 
Ordförande - Marie Eriksson 
Vice ordförande - Sophia Ulmestig 

Delegatens underskr:i-ft------

Osby Norra 
Ordförande - Ericha Stridmark 
Vice ordförande - Magnus Stridmark 

Örkened centralt 
Ordförande - Roger Sundh 
Vice ordförande - Elisabeth Vestergård 

Örkened 
Ordförande - Bertil Svensson 
Vice ordförande -Agneta Håkansson 

Loshult/Killeberg 
Ordförande -Inga-Lill Boström 
Vice ordförande - Kjell-Erik Moberg 

< 

Namnförtydligande: Son a Svenle-Pettersson (M), 
Ordförande valnämnden 

Rolf Nilsson (S), 
Vice ordförande Valnämnden 



MOSBY 
~KOMMUN 

Datum: 2022-06-03 

Delegationsbeslut 

Nämnd: Valnämnden 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 

Samlingsärende RKR-val 2022 KS/2021 :233 000 

2022-05-17 beslutade Valnämnden i Osby kommun att Valnämndens presidium delegeras rätt att ändra 
öppettider för röstningslokalerna i Killeberg och Visseltofta. Beslutet faller även inom Valnämndens 
delegationsordning gällande rätt att ta beslut i brådskande ärenden. 

Orsaken till beslut är att lokalerna saknar fullgott skalskydd mot angrepp och att öppettiderna därför bör 
anpassas efter utökad säkerheten i hantering av förtidsröster. 

Beslut 

Öppettiderna för förtidsröstning i Hemgården i Killeberg samt Hembygdsgården i Visseltofta ändras till: 

Tisdag den 30 augusti 2022, klockan 17:00 - 19:00. 
Torsdag den 1 september 2022, klockan 17:00 - 19:00. 
Tisdag den 6 september 2022, klockan 17 :00 - 19:00. 
Torsdag den 8 september 2022, klockan 17:00 - 19:00. 

Delegatens underskrift 

Namnförtydligande: Svenle-Pettersson (M), 
ordförande, valnämnden 

Rolf Nilsson (S), 
Vice ordförande, valnärnnden 





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2022-07-29  

Sida 
1(2) 

Kommunstyrelseförvaltningen    
Annemari Salomonsson    
0479528234    
annemari.salomonsson@osby.se    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress 
Kommunstyrelseförvaltningen 
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Valnämndens preliminära rösträkning 
Dnr KS/2021:233 000   

 

Kommunstyrelseförvaltningen förslag till Valnämnden  

- Att valnämndens ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) uppdras att leda arbetet                        
vid den preliminära rösträkningen. 
- Att valnämndens vice ordförande Rolf Nilsson (S) och ledamot Mats Ernstsson           
 (C) arbetar som rösträknare.  
- Att en ledamot på sammanträdet utses att närvara på valnämndens preliminära 
rösträkning samt att vara rösträknare vid behov.  
- Att två ledamöter/ersättare på sammanträdet utses att ersätta ovan nämnda 
ledamöter vid eventuell frånvaro.  
- Att valsamordnare ansvarar för registrering i Valid samt kopiering och utskrift av 
dokument enligt Valmyndighetens handledning för valnämndens preliminära 
rösträkning.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Uppsamlingsräkningen innehåller många olika delmoment och kräver en stor arbetsinsats. 
Det är viktigt att förbereda de olika momenten, så att uppsamlingsräkningen kan 
genomföras lugnt och metodiskt. En tydlig struktur och arbetsdelning kommer att ge goda 
förutsättningar för ett noggrant och korrekt genomförande av valnämndens preliminära 
rösträkning.  

Nytt för i år är att valnämnden ska sammanträda för att granska och räkna de röster som 
inte räknades i vallokalerna. Sammanträdet är offentligt enligt kap. 12 § 1 Vallag 
(2005:837) och är onsdagen den 14 september 2022, klockan 09:00 – 12:00 i 
sammanträdesrum Osby.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Valnämndens preliminära rösträkning”, daterad den 29 juli 2022, från 
valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till  

 

 

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson  
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  





 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

/Dokumentdatum/  

Sida 
1(2) 

/Eget_Förvaltning/    
/HandläggareNamn/    
/HandläggareTelefon/    
/HandläggareEpost/    

Besöksadress Västra Storgatan 35 
Postadress /Eget_Förvaltning/  
283 80 Osby 

Telefon 0479-52 80 00 vx 
E-post kommun@osby.se 

Hemsida www.osby.se 
Organisationsnr 212000-0902 

Bankgiro 281-6809 

 

 

 

Transport till Länsstyrelsen  
Dnr KS/2021:233  000    

 

Kommunstyrelseförvaltningens  förslag till Valnämnden  

 

- Ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) och vice ordföranden Rolf Nilsson (S) 
uppdras att transportera avgivna röster m.m. till länsstyrelsen måndagen den 12 
september 2022 och onsdagen den 14 september 2022.  

- Transport ska med bil, med minst 2 personer närvarande, rösterna ska förvaras i 
låst bagagutrymme och bilen ska inte lämnas oövervakad under färd. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt.   
 

Sammanfattning av ärendet 

Måndagen efter valdagen ska valkassarna innehållande materialet från valdagen 
transporteras till länsstyrelsen.  

På onsdagen är valnämndens preliminära rösträkning. Förtidsröster som inte skickats ut 
till vallokalerna, röster som kommit tillbaka från valdistrikten samt de förtidsröster som 
kommit in under valdagen ska granskas och räknas. Omgående efter det att granskning 
och rösträkning är klart ska materialet transporteras till länsstyrelsen.  

Av säkerhetsskäl ska all transport ske med bil, med minst 2 personer närvarande, 
materialet ska förvaras i ett låst bagageutrymme och bilen ska inte lämnas oövervakad 
under transport. 

Länsstyrelsen informerar om schema för inlämning av valkassar från kommunen.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Transport till Länsstyrelsen”, daterad den 25 juli 2022, från 
valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson. 

 

 

 

 

 

  

Beslutet skickas till  

Gunnar Elvingsson  Annemari Salomonsson   
Tf. Kanslichef  Valsamordnare  
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