
 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15  
 

 

 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset klockan 10:00 – 11:00  

Beslutande Sonja Svenle-Pettersson (M), ordförande 
Ida Gustavsson (C), tjänstgör för Rolf Nilsson (S) 
Kristoff Pall (SD) 
Mats Ernstsson (C) 
Michael Svensson (S) 
Erling Persson (L), tjänstgör för Roland Anvegård (KD) 
Jonny Eriksson (SD), tjänstgör för Mikael Roslund (SD)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 

Christine Ivarsson (M) 
Tjänstepersoner m.fl.: 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Michael Svensson (S) 
/  

 

 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 22 mars 2022, klockan: 13:00.  

 

Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer  

 
10-19 

 Annemari Salomonsson   

 
 Ordförande   

 Sonja Svenle-Pettersson (M)   

 
 Justerare   

 Michael Svensson (S) 
 

  

 

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

Organ Valnämnd  

Sammanträdesdatum 2022-03-15  

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-23 Datum då anslaget tas ned 2022-04-15 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 

 

 
Underskrift   

 Annemari Salomonsson   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 

 

Ärendelista 

 

§ 10 Upprop och protokollets justering 

§ 11 Godkännande av dagordning 

§ 12 Anmälningar 

§ 13 Information 

§ 14 Datum för utbildning av röstmottagare 

§ 15 Öppettider för röstningslokaler (förtidsröstning) 

§ 16 Öppettider för vallokaler 

§ 17 Valsedlarnas ordning i valsedelställen 

§ 18 Rekrytering av ambulerande röstmottagare 

§ 19 Revidering av riktlinje "Arbeta som röstmottagare RKR-valet 2022" 
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2022-03-15  
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§ 10 

Upprop och protokollets justering 

 
Valnämnden utser Michael Svensson (S) till justerare, som tillsammans med 

ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) justerar dagens protokoll. 

 

Ordförande meddelar att justering äger rum tisdag den 22 mars 2022, klock-

an 13:00 på kansliet, kommunhuset i Osby. 
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§ 11 

Godkännande av dagordning 

 
- Dagordning godkänns.  
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§ 12 

Anmälningar 

 
KS/2022:132   000 

 

Valnämndens beslut  
 

- Anmälan läggs till handlingarna. 

 

 

Till valnämnden har följande handlingar inkommit:  

 

- ”Affischering inför val till riskdag samt region- och kommunfull-

mäktige 2022”, daterad den 4 mars 2022, från Länsstyrelsen Skåne.  
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§ 13 

Information 

 

Valsamordnare Annemari Salomonsson informerar om: 

 

- Valmaterial 

Valmaterial är beställt. 

 

- Utbildning SKR 

Konferens Sverige Kommuner och Regioner 

Valsamordnare Annemari Salomonsson deltog i utbildning den 17 feb-

ruari 2022. 

 

Utbildning, Länsstyrelsen Skåne 

Valnämndens ordförande, Sonja Svenle-Pettersson, och vice ordfö-

rande, Rolf Nilsson samt valsamordnare Annemari Salomonsson har 

deltagit i Länsstyrelsens utbildning för valnämnden den 10 mars 2022. 

Länk till utbildning skickas i separat mail.  

Den 25 april samt den 10 juni finns tillfällen för Valnämnd att delta på 

konferens med Länsstyrelsen för frågor inför valen. Valnämndens le-

damöter och ersättare bör delge valsamordnaren sina frågor senast den 

24 april 2022 alternativt den 9 juni 2022. 

 

- Valmyndigheten, ställningstagande 

Det har inkommit 8 nya ställningstaganden sedan förra sammanträdet 

från Valmyndigheten som berör årets val. Ställningstagandena mailas 

till valnämndens ledamöter och ersättare.  

 

- Bokade lokaler 

Nästan alla lokaler till förtidsröstning och på valdagen är bokade. Lokal 

på Rönnebacken föreslås vara ny vallokal för valdistriktet Osby Nord-

öst.  

 

- Valhandbok 2022 

Valhandbok för 2022 delas ut till de ledamöter och ersättare. 
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§ 14 

Datum för utbildning av röstmottagare 

 
KS/2021:233   000 

Valnämndens beslut  
 

Utbildning av röstmottagare sker följande datum och tider: 

 

- 19 augusti 18:00 – 21:00 i Osby  

- 10 augusti 18:00 – 21:00 i Osby  

- 11 augusti 18:00 – 21:00 i Osby 

- 16 augusti 18:00 – 21:00 Lönsboda 

- 18 augusti 18:00 – 21:00 i Osby (endast för ordförande, vice ordfö-

rande och valnämndens ledamöter) 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 3 kap. 5 § vallagen (2005:837) får endast den som har fått sådan ut-

bildning som behövs för uppdraget förordnas uppdraget som röstmottagare. 

För att dessa krav ska fullföljas föreslås dels fyra utbildningsdatum för 

röstmottagare, dels ett utbildningsdatum särskilt för de som arbetar som 

ordförande och vice ordförande för valdistrikten samt för valnämnden.  

Utbildningen ska innehålla praktiska moment på hur röstmottagningen ska 

genomföras. Det kommer att förebygga en upprepning av framförd kritik 

om fel vid rösträkning i utvärdering av valet 2018 samt följa Valmyndighet-

ens rekommendation för utbildning av röstmottagare. Därför kommer ut-

bildningen att genomföras i tre timmar och delas upp i fler tillfällen med 

mindre grupper, än vid tidigare val.   

Utbildning för ordförande, vice ordförande och valnämnd ska genomföras 

efter det att röstmottagare utbildas och innehålla en fördjupning av rollen 

som ordförande och vice ordförande. Det ger möjlighet för valsamordnare 

och presidium att eventuellt rekrytera nya ordförande och vice ordförande 

efter genomförda utbildningar.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Utbildning av röstmottagare”, daterad den 21 februari 

2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar 

Elvingsson.  

Skrivelse ”Utvärdering av val 2018”, daterad den 26 september 2018.  

Ställningstagande ”Ställningstagande om röstmottagarnas utbildning”, date-

rat den 18 februari 2022 från Valmyndigheten. 

 

 

Beslutet skickas till: 

 

Akten 

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 15 

Öppettider för röstningslokaler (förtidsröstning) 

 
KS/2021:233   000 

Valnämndens beslut 
 

Öppettider i röstningslokaler godkänns enligt nedan med följande tillägg: 

          Tillägg:  
 

 Hemgården i Killeberg 

 8 september  

 torsdag: 15:00 – 19:00. 

 

Osby, kommunhuset, fullmäktigesalen 

24-28 augusti 

 onsdag – fredag: 15:00-19:00 

 lördag: 10:00-13:00 

 söndag: 11:00-14:00 

29 augusti – 4 september 

 måndag – onsdag: 15:00-19:00 

 torsdag – fredag: 18:00-21:00 

 lördag: 10:00-13:00 

 söndag: 11:00-14:00 

5 september – 11 september 

 måndag 14:00-17:00 

 tisdag – fredag: 15:00-19:00 

 lördag: 10:00-13:00 

 söndag: 08:00-20:00 

 

Lönsboda, Medborgarhuset  

24-28 augusti 

 onsdag: 15:00-19:00 

29 augusti – 4 september 

 måndag – fredag: 15:00-19:00 

 söndag: 11:00-14:00 

5 september – 11 september 

 måndag – fredag: 15:00-19:00 
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Killeberg, Hemgården 

29 augusti – 4 september 

 tisdag: 15:00-19:00 

 torsdag: 15:00-19:00 

 lördag: 10:00-13:00 

 söndag: 11:00-14:00 

5 september – 11 september 

 tisdag: 15:00-19:00 

 

Visseltofta, Hembygdsgården 

24-28 augusti 

 onsdag: 15:00-19:00 

29 augusti – 4 september 

 tisdag: 15:00-19:00 

 torsdag: 15:00-19:00 

5 september – 11 september 

 lördag: 10:00-13:00 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden utgår från de öppettider för röstningslokaler som var aktuella 

under valen 2018 vid val av öppettider inför valen 2022. Dessa har tider 

enligt tidigare utvärderingar fungerat bra. Reservation görs för den nya röst-

ningslokalen i Visseltofta och för tillgänglig bokning av respektive lokal. I 

Visseltofta bör röstningslokalen vara öppen vid fyra tillfällen. De geogra-

fiskt utspridda röstningslokalerna och varierande öppettider ökar de röstbe-

rättigades möjlighet att delta i valet enligt 4 kap. 22 § vallagen (2005:837). 

Röstningslokalen i kommunhuset i Osby håller öppet varje dag under valpe-

rioden och uppfyller därmed krav om att minst en röstningslokal ska vara 

öppen under valperioden enligt 4 kap. 24 § vallagen (2005:837).  

 

Finansiering 

Lokaler bokas utan avgift inom kommunens egna förvaltningar. Valsamord-

nare är i kontakt med Marion Andersson, representant för Hembygdsför-

eningen i Visseltofta, för att boka och avtala om hyra för Hembygdsgården. 

Det är av bruk att Osby kommun hyr Hembygdsgården i Visseltofta när 

denna används.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Öppettider röstningslokaler RKR-2022”, daterad den 21 

februari 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef 

Gunnar Elvingsson.  

Valnämndens beslut (information) den 25 september 2018, § 42.  

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Valnämnd  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

12(15) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-15  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 
 

§ 16 

Öppettider för vallokaler 

 
KS/2021:233   000 

Valnämnden beslut 

Öppettider i vallokaler beslutas enligt följande:  

- Samtliga vallokaler ska vara öppna den 11 september 2022 mellan 

klockan 08:00 och 20:00 enligt 4 kap. 21 § vallagen (2005:837).  

- Samtliga vallokaler hålls öppna för allmänheten eftersom rösträk-

ningen är offentlig, enligt 11 kap. 1 § vallagen (2005:837). Detta 

gäller även vid den preliminära rösträkningen onsdagen efter valet.  

- Lokalen stänger för allmänheten efter det att ordförande eller vice 

ordförande för respektive vallokal åker till valkansliet för att lämna 

rösterna till valnämnden.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Öppettider för vallokalerna utgår från ovan nämnda paragrafer i vallagen. 

Osby kommun anser inte att några hinder finns för att följa vallagen gäl-

lande öppettider och ska därför inte ansöka till länsstyrelsen om begränsade 

öppettider.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Öppettider för vallokaler RKR-val 2022”, daterad den 21 

februari 2018 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef 

Gunnar Elvingsson. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 17 

Valsedlarnas ordning i valsedelställen 

 
KS/2021:233   000 

Valnämndens beslut  
 

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.  

- Ärendet åter till Valnämnden den 17 maj.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån 8 kap. 1 och 2 § vallagen (2005:837) samt utifrån Valmyndighetens 

ställningstagande om valsedlarnas ordning i valsedelställ beslutar valnämn-

den att godkänna ovanstående instruktioner för hur valsedlarna ska placeras 

i valsedelställen.  

 

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 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 18 

Rekrytering av ambulerande röstmottagare 

 
KS/2021:233   000 

Valnämndens beslut 
 

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.  

- Ärendet åter till Valnämnden den 17 maj.  

 

 

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 

(2005:837). 

Ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta två tillsammans. Valnämnden 

beslutar att valsamordnare ansvarar för koordinering av samt tjänstgör som 

ambulerande röstmottagare. Kollega på kanslienheten tjänstgör som ambu-

lerande röstmottagare eftersom arbetet ska utföras av minst två personer. 

Valnämndens presidium ska vara reserv vid eventuell frånvaro. Sista klock-

slag beslutas för att ge möjlighet till insamling av röster i tid till stängning 

av vallokaler.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Rekrytering av ambulerande röstmottagare”, daterad den 

28 februari 2022 från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kansli-

chef Gunnar Elvingsson.  

 

Beslut skickas till: 

Akten 

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 19 

Revidering av riktlinje "Arbeta som röstmottagare 
RKR-valet 2022" 

 
KS/2021:233   000 

Valnämndens beslut  

- Ärendet återremitteras till kommunstyrelseförvaltningen.  

- Ärendet åter till Valnämnden den 17 maj.  

  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuell. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valmyndigheten handbok för kommuner 2022 innehåller nya instruktioner 

för röstmottagare. Därför har den riktlinje som godkändes i valnämnden i 

augusti 2021 reviderats och uppdaterats. 

 

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”, från kommunsekreterare Robin Skog-

lund och valsamordnare Annemari Salomonsson 

 

Beslutet skickas till: 

Akten,  

Valsamordnare, Annemari Salomonsson 

Tf. kanslichef, Gunnar Elvingsson 

 

 

 

 

 

 

 


