
 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Lönsboda, kommunhuset i Osby klockan 13:00 – 14:30  

Beslutande Sonja Svenle-Pettersson (M), ordförande, 
Rolf Nilsson (S)  
Michael Svensson (S) 
Mats Ernstsson (C) 
Jonny Eriksson (SD) 
Ida Gustafsson (C), tjänstgör för Mikael Roslund SD) 
Christine Ivarsson (M), tjänstgör för Roland Anvegård (KD)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Säkerhetschef, Kim Olsen  

Utses till justerare Sonja Svenle-Pettersson (M)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 24 maj 2022 klockan 09:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
20 -37  

 Annemari Salomonsson   
 
 Ordförande   
 Sonja Svenle-Pettersson (M)   
 
 Justerare   
 Rolf Nilsson (S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnd  

Sammanträdesdatum 2022-05-17  

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-25 Datum då anslaget tas ned 2022-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Annemari Salomonsson   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Ärendelista 
 
§ 20 Upprop och protokollets justering 

§ 21 Godkännande av dagordning 

§ 22 Anmälningar 

§ 23 Information 

§ 24 Budget för Valnämnden 2022 

§ 25 Verksamhetskyddsanalys 

§ 26 Fastställande av vallokal för valdistrikt Osby Nordöst 

§ 27 Ändring av behörighet till valdatasystemet 

§ 28 Rekrytering av ambulerande röstmottagare 

§ 29 Schema för och bokning av ambulerande röstmottagare 

§ 30 Valnämndens tjänstgöring på valdagen 

§ 31 Förtäring i vallokal 

§ 32 Hantering av förtidsröster 

§ 33 Valsedlarnas ordning i valsedelställen 

§ 34 Distribution och utläggning av valsedlar 

§ 35 Delegationsordning 

§ 36 Revidering av riktlinjer "Arbeta som röstmottagare RKR-valet 2022" 

§ 37 Revidering av riktlinjer "Kommunikationsplan för allmänna val i 
Osby kommun" 
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§ 20 

Upprop och protokollets justering 
 
 
 
Valnämnden utser Rolf Nilsson (S) att tillsammans med ordförande Sonja 
Svenle-Pettersson (M) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Sonja Svenle-Pettersson informerar om att dagens protokoll 
justeras tisdagen den 24 maj 2022, klockan 09:00. 
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§ 21 

Godkännande av dagordning 
 
 
 
- Dagordningen godkänns efter den av ordförande Sonja Svenle-

Pettersson (M) före sammanträdet ändringen att:  
 
Vissa ärenden ändrar plats i dagordningen.  
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§ 22 

Anmälningar 
 

- Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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§ 23 

Information 
 
 
 
Valsamordnare Annemari Salomonsson informerar: 
 

- Valnämnden ska sammanträda den 14 september 2022, klockan 09:00 
i Osby kommunfullmäktigesalen.  
 

- Information om inkommen e-post med frågor till Valnämnden från 
fyra olika partier.   

 
- Information från PostNord.  

 
- Information från Valmyndigheten gällande beställning av valmaterial.  

 
- Information gällande nya säkerhetsrutiner för Osby kommunhus. 
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§ 24 

Budget för Valnämnden 2022 
KS/2022:197   111 

 

 Valnämndens beslut  
 

- Att Valnämnden godkänner skrivelsen ”Valnämnden, Budget 2022” från 
tf. ekonomichef Gunnar Elvingsson. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuell.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Inför de allmänna valen 2022 har ekonomichef Gunnar Elvingsson tagit 
fram en budget för valnämnden utifrån kommunstyrelsens besut om budget 
för valnämnden 2022 och från Valmyndighetet erhållet statsbidrag för 
valnämnden 2022. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Valnämndens budget 2022” daterad den 9 maj 2022 från 
valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar 
Elvingsson. 
Skrivelse ”Valnämnden, Budget 2022” från ekonomichef Gunnar 
Elvingsson.  
 

 

 

Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. Kanslichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 25 

Verksamhetskyddsanalys 
KS/2022:145   012 

 

 Valnämndens beslut  
 

- Rapporten ”Verksamhetsskyddsanalys för allmänna val i Osby kom-
mun” antas (efter vissa språkliga justeringar). 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Inför de allmänna valen 2022 har Valmyndigheten ett ökat fokus på valsä-
kerhet samtidigt som de allmänna valen är säkerhetsklassade på en högre 
nivå än vid tidigare val. Valmyndigheten rekommenderar kommuner att 
genomföra och anta en verksamhetsskyddsanalys för ökad säkerhet under 
valen 2022.  

 

Finansiering 

Åtgärder för ökad säkerhet ska anpassas efter valnämndens budget 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Verksamhetsskyddsanalys för allmänna val i Osby kom-
mun” daterad den 20 april 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson 
och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.  

Rapport ”Verksamhetsskyddsanalys för allmänna val i Osby kommun” date-
rad den 2022-05-05 från valsamordnare Annemari Salomonsson och säker-
hetschef Kim Olsen.  

Ställningstagande ”Ställningstagande avseende verksamhetsskyddsanalys”, 
daterad den 4 juni 2021 från Valmyndigheten.  

Skrivelse ”Valnämnden budget 2022” från ekonomichef Gunnar El-
vingsson.  
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Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
Säkerhetschef, Kim Olsen 
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§ 26 

Fastställande av vallokal för valdistrikt Osby Nordöst 
KS/2021:233   000 

 

 Valnämndens beslut  
 

- Samlingssalen på Rönnebacken utgör ny vallokal för valdistriktet Osby 
nordöst. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell  
 

Sammanfattning av ärendet 

Samlingssalen på Rönnebacken utgör ett bra alternativ till en ny vallokal för 
valdistriktet Osby Nordöst. Lokalen är väl placerad och den ingår i kommu-
nens egna fastigheter vilket gör att valnämnden kan nyttja lokalen utan extra 
kostnad.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Fastställande av vallokal för valdistrikt Osby Nordöst”, 
daterad den 1 april 2022, från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. 
kanslichef Gunnar Elvingsson. 

 
 
 
Beslutet skickas till  
Akten.  
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
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§ 27 

Ändring av behörighet till valdatasystemet 

KS/2021:233   000 

 

 Valnämndens beslut  
- Robin Skoglunds BAD-behörighet till valdatasystemet avslutas.  

- Ny BAD-behörighet till valdatasystemet tilldelas t.f. kanslichef Gunnar 
Elvingsson.  

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt.   

 
Sammanfattning av ärendet 
På valnämnden den 18 januari 2022 beslutade valnämnden att ge BAD-
behörighet till valsamordnare Annemari Salomonsson och 
kommunsekreterare Robin Skoglund. På grund av personalförändringar 
ändras BAD-behörigheten från Robin Skoglund till t.f. kanslichef Gunnar 
Elvingsson.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ändring av behörighet till valdatasystemet” daterad den 6 
april 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson.  

 
 
 
 
Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. Kanslichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 28 

Rekrytering av ambulerande röstmottagare 
KS/2021:233   000 

 

 Valnämndens beslut  
- Valsamordnare Annemari Salomonsson ska arbeta som ambule-

rande röstmottagare tillsammans med en (1) annan röstmottagare 
under förtidsröstningen. 
 

- Uppdra åt valnämndens ordförande och vice ordförande att, efter 
samråd med valsamordnare, utse två (2) stycken ambulerande röst-
mottagare.  
 

- Uppdra åt valnämndens ordförande och vice ordförande att, efter 
samråd med valsamordnare, utse två (2) stycken ersättare för ambu-
lerande röstmottagare.  
 

- Den som arbetar som ambulerande röstmottagare ska företrädesvis 
vara tillgänglig för tjänstgöring under hela valperioden, från den 24 
augusti 2022 – 11 september 2022. 
 

- De ambulerande röstmottagarna ska, utöver det som ingår i uppdra-
get enligt vallagen, även ansvara för röstning i lokaler med begrän-
sat tillträde, så kallad institutionsröstning.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuell. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 
valsedlar till ambulerande röstmottagare, enligt 7 kap § 3a vallagen. 
Ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta två tillsammans och därför ska 
två ordinarie röstmottagare utses av valnämndens presidium. I Osby 
kommun ska de ambulerande röstmottagarna även ansvara för 
röstmottagning i lokaler med begränsat tillträde. 
Den som arbetar som röstmottagare bör vara tillgänglig för arbete under 
hela valperioden och särskilt schema ska anordnas för samordning av 
röstmottagandet.  
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Beslut om vem som ska arbeta som ambulerande röstmottagare delegeras åt 
valnämndens ordförande och vice ordförande i samråd med valsamordnare, 
då rekryteringsprocessen kommer att avslutas i mitten på augusti, nära inpå 
att valperioden börjar.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Rekrytering av ambulerande röstmottagare”, daterad den 1 
april 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson. 
 
  
 
Beslutet skickas till  
Akten 
Valnämndens ordförande, Sonja Svenle-Pettersson 
Valnämndens vice ordförande, Rolf Nilsson 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
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§ 29 

Schema för och bokning av ambulerande 
röstmottagare 
KS/2021:233   000 

 

 Valnämndens beslut  
- Ambulerande röstmottagare ska kunna bokas fram till klockan 15:00 

på valdagen den 11 september 2022.   
 

- Valsamordnare Annemari Salomonsson ansvarar för bokning av 
ambulerande röstmottagare.  

 
- Uppdra åt valsamordnare Annemari Salomonsson, efter samråd med 

valnämndens ordförande och vice ordförande, förordna ett schema 
för ambulerande röstmottagare. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Valmyndighetens rekommendationer och Vallag (2005:837) ska am-
bulerande röstmottagare kunna bokas av väljare på dagtid alla vardagar un-
der valperioden samt under valhelgen och på valdagen.  

Det är dock upp till varje valnämnd att besluta om ett sista klockslag för 
bokning av ambulerande röstmottagare på valdagen. Klockan 15:00 utgör 
ett bra sista klockslag för bokning eftersom det ger ambulerande röstmotta-
gare goda möjligheter till röstmottagning och leverans av röster från olika 
valdistrikt innan vallokalerna stänger klockan 20:00. 

Valsamordnare ansvarar för bokning av ambulerande röstmottagare. Efter 
samråd med valnämnden ordförande och vice ordförande, är valsamordna-
ren även ansvarig att förordna ett schema för ambulerande röstmottagare.  

 

Finansiering 

Ambulerande röstmottagning ingår i valnämndens budget 2022.    
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Schema och bokning för ambulerande röstmottagare” da-
terad den 7 april 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. 
kanslichef Gunnar Elvingsson.  

Skrivelse ”Valnämnden budget 2022” från ekonomichef Gunnar El-
vingsson.  
 

 

 

Beslutet skickas till  
Akten 
Valnämndens ordförande, Sonja Svenle-Pettersson 
Valnämndens vice ordförande, Rolf Nilsson 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
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§ 30 

Valnämndens tjänstgöring på valdagen 
KS/2021:233 000 

 

 Valnämndens beslut  
 

- Valnämndens på sammanträdet närvarande ledamöter/ersättare fyller i 
på en lista vilka pass de kan tjänstgöra på valdagen. 

- Valsamordnare Annemari Salomonsson ska kontakta de ledamö-
ter/ersättare som inte är närvarande på sammanträdet för att efterfråga 
när de kan tjänstgöra på valdagen. 

- Valnämndens ledamöter/ersättare ska, när de arbetar i lag, arbeta till-
sammans med en ledamot/ersättare som har en annan politisk tillhörig-
het än de själva.  

- Valnämndens ledamöter/ersättare ska, utöver tjänstgöring enligt 
schema, även vara tillgängliga under valdagen vid behov.  

- Valsamordnare får i uppdrag att ordna ett fungerande schema för Val-
nämnden på valdagen.  

 

Beslutsgång 

Ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) förslår följande tillägg: 

- Valsamordnare får i uppdrag att ordna ett fungerande schema för Val-
nämnden på valdagen. 

Samtliga ledamöter i valnämnden enades om att lägga till förslaget. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt.  
 

Sammanfattning av ärendet 

På valdagen bör valnämndens ledamöter och ersättare tjänstgöra då det vid 
tidigare val skett missar vid röstmottagning och rösträkning. Valnämndens 
ledamöter kan därför utgöra ett extra stöd för röstmottagarna och även för 
valadministrationen på valdagen.  
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Valsamordnare Annemari Salomonsson har sammanställt ett schema med 
olika pass som nämndens ledamöter och ersättare kan fylla i för tjänstgö-
ring. 

 

Finansiering 

Ledamöternas tjänstgöring är inkluderad i valnämndens budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Valnämndens tjänstgöring på valdagen” daterad den 20 
april 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf kanslichef 
Gunnar Elvingsson.  

Skrivelse ”Valnämndens tjänstgöring på valdagen”, daterad den 20 april 
2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf kanslichef Gunnar 
Elvingsson.  

Skrivelse ”Valnämnden budget 2022” från ekonomichef Gunnar El-
vingsson.  

Kommunicering ”Utvärdering av valet”, daterad den 26 september 2018.  

 
 
 
Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Valnämndens ledamöter och ersättare  
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§ 31 

Förtäring i vallokal 
KS/2021:233   000 

 

 Valnämndens beslut  
 

- Valsamordnare ordnar lämplig förtäring till vallokalerna i samråd med 
ordförande för respektive valdistrikt. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valsamordnaren och ordförande för varje valdistrikt undersöker eventuella 
allergier och särskild kost hos röstmottagarna inför beställning. 
 
Finansiering 
Förtäring på valdagen ska rymmas inom valnämndens budget.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Förtäring i vallokalerna” daterad den 8 april 2022 från 
valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar 
Elvingsson.  
 
 
 
  
Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
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§ 32 

Hantering av förtidsröster 
KS/2021:233   000 

 

 Valnämndens beslut  
- Valsamordnare uppdras ansvara för att all hantering av inkomna förtids-

röster till valnämnden följer svensk lag samt valnämndens styrdoku-
ment och beslut. 

- All hantering av förtidsröster ska genomföras i närvaro av minst två (2) 
personer och dokumenteras för spårbarhet. 

- Röstmottagarna ansvarar för att förvara förtidsröster enligt rutin för 
varje enskild lokal efter det att röstmottagningen har stängt. Valsam-
ordnare ansvarar för att hämta förtidsrösterna följande vardag.  

- Vid röstmottagning dagen före helgdag ska förtidsröster rapporteras per 
telefon till valsamordnare av röstningsmottagare i lokalen.  

- Valsamordnaren ska tillsammans med annan person sortera inkomna 
förtidsröster inför valdagen. 

- Valnämndens presidium ska vara tillgängliga att hantera förtidsröster 
tillsammans med eller för valsamordnaren vid behov.  

- Valnämndens ledamöter och ersättare ansvarar för att förtidsröster leve-
reras till vallokalerna på valdagen.  

- Valnämnden ger valnämndens presidium i delegation att ändra öppetti-
der för förtidsröstning i lokalerna Hemgården i Killeberg och Hem-
bygdsföreningens lokal i Visseltofta. 

 

Beslutsgång 

Valnämndens ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) föreslår följande 
tillägg: 

- Att valnämndens presidium delegerars rätt att ändra öppettider för för-
tidsröstning i lokalerna Hemgården i Killeberg samt Hembygdsför-
eningens lokal i Visseltofta. 

Samtliga ledamöter i valnämnden enades om att lägga till förslaget.  
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Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska följa Valmyndighetens rekommendationer för hantering av 
förtidsröster i den mån det är möjligt för kommunen. Förtidsröster är särskilt 
skyddsvärda då de innehåller både röstkort (uppgifter om identitet på välja-
ren) och röster, i samma försändelse. Valmyndigheten skriver att möjliga 
angreppssätt på valet är informationspåverkan, desinformation, stöld och 
manipulation. För att säkerställa valhemligheten och ett säkert val ska allt 
arbete som innebär hantering av förtidsröster utföras av minst två (2) perso-
ner samtidigt och dokumenteras så att hanteringen av förtidsrösterna går att 
spåra. 

Valsamordnaren ansvarar för att hantering av förtidsröster sker på ett kor-
rekt och tryggt sätt. Valnämndens presidium ska vara tillgängliga för tjänst-
göring vid behov under valperioden och valnämndens ledamöter och ersät-
tare ska vara tillgängliga på valdagen.  

 

Finansiering 

Hantering av förtidsröster ingår i valnämndens budget.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Hantering av förtidsröster” daterad den 8 april 2022 från 
valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar El-
vingsson. 

Skrivelse ”Valnämnden budget 2022” från ekonomichef Gunnar El-
vingsson.  
 

 

Beslutet skickas till  
Akten 
Valnämndens ordförande, Sonja Svenle-Pettersson 
Valnämndens vice ordförande, Rolf Nilsson 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 33 

Valsedlarnas ordning i valsedelställen 
KS/2021:233   000 

 

 Valnämndens beslut  
- Valsedlarna ska placeras i valsedelställen enligt Valmyndighetens                           

rekommendation. 

- Partiernas valsedlar ska placeras i en horisontell linje som följer partibe-
teckning och som sträcker sig mellan valsedelställen, för ökad tydlighet. 
Det gäller både partivalsedlar och namnvalsedlar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid både RKL-valen 2018 och EU-valet 2019 beslutade valnämnden att 
placera valsedlarna i valsedelställen efter valmyndighetens 
rekommendation, vilket även föreslås för de allmänna valen 2022.  

Blanka valsedlar nu ska stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i 
valsedelstället, vilket är en förändrad rekommendation från tidigare år. 
Övriga detaljer i ärendet ligger under rubriken ärende i denna handling.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Valsedlarnas ordning i valsedelställen”, daterad den 7 
mars 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson. 
 
Ställningstagande ”Ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedel-
ställen”, daterad den 18 februari 2022 från Valmyndigheten.  
 

 

 

Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 34 

Distribution och utläggning av valsedlar 
KS/2022:157   000 

 

 Valnämndens beslut  
- Valnämnden beslutar att, till så väl röstnings- som vallokaler, distribu-

era och lägga ut de partivalsedlar som begärts utlagda av partier som 
fick mer än 1 % av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen eller 
som är representerade i region- eller kommunfullmäktige.  

- De partier som inte har rätt att få partiets valsedlar distribuerade till 
röstnings- och vallokaler ska själva distribuera sina valsedlar till röst-
nings- och vallokaler.  

- De partier som själva distribuerar valsedlar till röstnings- och vallokaler 
ansvarar även för att kontrollera om partiets valsedlar tar slut i valsedel-
ställena under valperioden.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden förhåller sig till kap. 8 § 2 Vallagen (2005:837) gällande 
distribuering och utläggning av valsedlar i röstning- och vallokaler. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Utläggning av partivalsedlar”, daterad den 29 april 2022 
från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar 
Elvingsson. 
E-post ”Brev till valnämnden angående tillhandahållande av 
namnvalsedlar”, daterad den 31 mars 2022 från Rolf Nilsson, Alternativ för 
Sverige (AFS). 
E-post ”Brev till valnämnden angående distribution av namnvalsedlar samt 
plats och tid för mottagning av valsedlar”, daterad den 5 april 2022 från 
Leia Nordin, Feministiskt Initiativ (F!). 
 
 
 
  



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Ordförande valnämnden, Sonja Svenle-Pettersson 
Vice ordförande valnämnden, Rolf Nilsson 
Kontorsvaktmästare, Susanne Bengtsson 
Kontorsvaktmästare, Johanna Nilsson 
Rolf Nilsson, Alternativ för Sverige 
Leia Nordin, Feministiskt Initiativ 
Per Kronlid, Kristna Värdepartiet 
 
 
 

   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 35 

Delegationsordning 
KS/2022:153   002 

 

 Valnämndens beslut  
- Delegationsordning för valnämnden antas gälla från och med den 17 

maj 2022 och gäller tills vidare.  

 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Delegationsordningen möjliggör för nämnden att delegera beslut i praktiska 
eller brådskande ärenden. Valnämnden har tidigare inte haft någon 
delegationsordning. För att underlätta nämndens arbete och vissa 
beslutsprocesser har ett förslag på delegations-ordning tagits fram av 
kommunjurist Christian Sonesson. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning Valnämnden” daterad den 6 april 
2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar 
Elvingsson.  
Skrivelse ”Delegationsordning valnämnden”, utkast daterad den 1 april 
2022.  
 
  
 
Beslutet skickas till  
Akten 
Ordförande valnämnden, Sonja Svenle-Pettersson 
Vice ordförande valnämnden, Rolf Nilsson 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Kommunjurist, Christian Sonesson (för kännedom)  
Kommunsekreterare, Amanda Svensson (för kännedom) 
Administrativ chef, Johanna Lindhe (för kännedom) 
Kommundirektör, Petra Gummesson (för kännedom) 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson (för kännedom) 
   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 36 

Revidering av riktlinje "Arbeta som röstmottagare 
RKR-valet 2022" 
KS/2022:159   012 

 

 Valnämndens beslut  
- Valnämnden godkänner en ny, reviderad version av riktlinjen ”Arbeta 

som röstmottagare i Osby kommun”. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten handbok för kommuner 2022 innehåller nya rekommendat-
ioner för röstmottagare och röstmottagning. Därför har den riktlinje som 
godkändes av valnämnden den 31 augusti 2021 reviderats. De förändringar 
som är gjorda är gulmarkerade och överstrukna och tillägg är enbart gul-
markerade i det nya dokumentet.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av beslut – Arbeta som röstmottagare RKR-
valet 2022”, daterad den 28 februari 2022 från valsamordnare Annemari 
Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson. 

Riktlinje ”Arbeta som röstmottagare i Osby kommun”, från kommunsekre-
terare Robin Skoglund, uppdaterad av valsamordnare Annemari Salomons-
son. 

 

 

Beslutet skickas till  
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 37 

Revidering av riktlinjer "Kommunikationsplan för 
allmänna val i Osby kommun" 
KS/2021:347   012 

 

 Valnämndens beslut  
- Valnämnden godkänner revidering av riktlinjen ”Kommunikationsplan 

för genomförandet av de allmänna valen”. 

- Justering av tidpunkt för nästföljande revidering av riktlinjen ändras i 
riktlinjen till valnämndens sammanträde 2023.  

 

Beslutsgång 

Valnämndens ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) föreslår att  

- Tidpunkt för nästa revidering av riktlinjer justeras till valnämn-
dens sammanträde 2023.  

Samtliga ledamöter i valnämnden enades om att lägga till förslaget.   

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens kommunikationsplan har förtydligats och uppdaterats efter 
vissa förändringar i kommunen och en reviderad version är skriven. De för-
ändringar som är gjorda är gulmarkerade och överstrukna och tillägg är en-
bart gulmarkerade i det nya dokumentet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Revidering av riktlinjer ”Kommunikationsplan för genom-
förandet av de allmänna valen” daterad den 6 april 2022 från valsamordnare 
Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar Elvingsson.  

Riktlinjer ”Kommunikationsplan för genomförandet av de allmänna valen”, 
daterad den 20 april 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och 
tf. kanslichef Gunnar Elvingsson. 



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(27) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-17  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 

 

Beslutet skickas till  
Akten 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
Kommunikatör, Karin Wikingsson (för kännedom) 
Kontaktcentersamordnare, Cecilia Andersson (för kännedom) 
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