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Datum: 2022-09-02 

Delegations beslut 

Nämnd: Valnämnden 

Ärende och ärendenummer enligt delegationsordningen: 1.1.1 

Samlingsärende RKR-val 2022 KS/2021 :233 000 

Vice ordförande Rolf Nilsson (S) kan av personliga anledningar inte tjänstgöra för de uppdrag som 
åligger valnämndens vice ordförande under valperioden den 11 - 14 september 2022. I uppdraget ingår 
att: närvara vid valnämndens mottagning på valnatten den 11 september, att transportera röster till 
Länsstyrelsen på Kockum fritid i Malmö den 12 september samt att räkna röster på valnämndens 
preliminära rösträkning den 14 september. Delegationsbeslutet påverkar tidigare tagna beslut i ärende 
KS/2022:233, handlingsnummer: 2022:904, 2022: 1254. 

Som ledamot och Arbetarpartiet socialdemokraternas andra representant i valnämnden är Michael 
Svensson (S) bäst lämpad att ersätta Rolf Nilsson (S) under valperioden mellan den 11- 14 september 
2022. 

Valnämnden ska besluta om ersättare för Rolf Nilsson (S). Beslut kan inte invänta valnämndens nästa 
sammanträde och är därför taget av valnämndens ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M), i enighet med 
valnämndens delegationsordning. 

Beslut 

Michael Svensson (S) ersätter vice ordförande Rolf Nilsson (S) under valperioden mellan den 11- 14 
september 2022. 

Delegatens underskrift 

Namnförtydligande: Sonja Svenle-Pettersson (M), Valnämndens ordförande 
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Valnämndens preliminära rösträkning den 14 september 2022 
Dnr KS/2021 :233 000 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Valnämnden 

Valnämnden förklarar den preliminära uppsamlingsräkningen öppnad klockan 
09:00, onsdag den 14 september 2022. 

Valnämnden förklarar den preliminära uppsamlingsräkningen avslutad när rösterna är 
räknade och nedlagda i omslag enligt instruktioner. 

Valnämnden ska genomföra den preliminära rösträkningen samt föra protokoll enligt 
Valmyndighetens instruktioner och valnämndens beslut den 16 augusti 2022 § 42. 
Protokollet lämnas till Länsstyrelsen efter avslutat sammanträde. 

Barn konsekvensanalys 

Ej aktuell. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska sammanträda för att granska och räkna de röster som inte räknats i 
vallokalerna (Vallagen 2005:837, 12 kap. 1 §). Sammanträdet är offentligt. 

Sammanträdet kungörs på Osby kommuns digitala anstalgstavla från och med den 9 
september 2022. 

Den preliminära rösträkningen avslutas när alla röster är räknade, nedlagda i omslag och 
protokollet är korrekt ifyllt enligt Valmyndighetens instruktioner. 

Beslut~underlag 

Tjänsteskrivelse "Valnämndens preliminära rösträkning den 14 september 2022", 
daterade den 7 september 2022, från valsamordnare Annemari Salomonsson och t.f. 
kanslichef Gunnar Elvingsson. 

Valnämndens beslut den 16 augusti 2022 § 42. 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Valnämnd 

Sammanträdesdatum 

2022-08-16 

§ 42 

Valnämndens preliminära rösträkning 

KS/2021 :233 000 

Valnämndens beslut 

- 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 Mikael Roslund (SD) utses att närvara på valnämndens preliminära 
rösträkning samt att vara rösträknare vid behov. 

- Att Michael Svensson (S) och Erling Persson (L) 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 valnämn
dens preliminära rösträkning. 

Barn konsekvensanalys 

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 upp
samlingsräkningen kan genomföras lugnt och metodiskt. Det är därför vik
tigt att det finns en tydlig struktur och arbetsdelning inför den preliminära 
rösträkningen. 

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

Beslutsunderlag 

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