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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-08-17 
Anslaget sätts upp: 2022-08-22             Anslaget tas ned: 2022-09-13 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2022-08-17 kl. 15.00-15.45 

Beslutande 
Åke Jonsson (M), ordförande 
Margaretha Gustafsson (M) 
Bo Persson (L), deltar på distans 
Johan Forsman (S) 
Björn Larsson (SD) 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 
Gunnel Jonsson (M) 
Clas Magnusson (M) 
Greta Olin Landström (PpiN) 
Gullevi Karlsson Pehrsson (S) 
Carl Marcus (SD) 

 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Rebecca Skoglund, projektledare val 
Emelie Roncelli, systemförvaltare 
Marie Jansson, registrator 
Eva Ryman, sekreterare 

 

 
 

Paragrafer 
§§ 56-63 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen 2022-08-19 kl 11.00 

Underskrifter 
 
 
Åke Jonsson (M) 
ordförande 

Johan Forsman (S) 
justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  
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Innehållsförteckning         

   
 

   
 

 
  

§ 56/22 Fastställande av dagordning 
 

§ 57/22 Revidering av valnämndens delegationsordning - förordnande av röstmottagare 
för den preliminära rösträkningen (onsdagsräkningen) 

 

§ 58/22 Meddelanden  
§ 59/22 
 
§ 60/22 
 
§ 61/22 
 
§ 62/22 
 
§ 63/22 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Information om ambulerande röstmottagning 
 
Information om onsdagsräkningen 
 
Information om valnattsmottagningen 
 
Övriga frågor 
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§ 56/22 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

_____  
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§ 57/22 VN/2022/0002/002 

Revidering av valnämndens delegationsordning - förordnande 
av röstmottagare för den preliminära rösträkningen 
(onsdagsräkningen) 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
valnämnden, i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.  

Ärendet 
På onsdagen efter valdagen räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna 
under valdagen. Denna räkning heter valnämndens preliminära rösträkning men kallas också för 
onsdagsräkningen.  
 
Förutom en granskning av sent inkomna förtidsröster så ansvarar valnämnden även för att på 
onsdagsräkningen granska de förtidsröster som röstmottagarna underkände i vallokalen samt för att 
granska brevröster (gula kuvert), om det inte redan är gjort. Valnämnden räknar även rösterna och 
sammanställer resultatet från räkningen.  
 
Valnämnden har det övergripande ansvaret för räkningen och uppgiften att följa räkningen noggrant 
för att säkerställa att den går rätt till samt föra protokoll över sammanträdet. Valnämnden bör dock 
utse rösträknare som bistår valnämnden med rösträkningen under dagen.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
valnämnden, i enlighet med bilaga 1.  

Beslutsunderlag 
Bilaga 1, Förslag till reviderad delegationsordningen för valnämnden 

Skickas till 
Akten 
Kanslichef  
_________ 
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§ 58/22 VN/2021/0001/111 

Meddelanden 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Valmyndighetens nyhetsbrev 18-25. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 18-24/2022 

Skickas till 
Akten 
______ 
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§ 59/22 VN/2022/0005/002 

Anmälan av delegationsbeslut 
Valnämndens beslut 
 
Valnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.  
 

Ärendet 
Kanslichefens beslut om förordnande av röstmottagare i vallokal, 
beslut 2022-07-29 VN/2021/0005/110-31 
beslut 2022-08-08 VN/20221/0005/110-32 
 
Kanslichefens beslut om förordnande av valnattsmottagare 2022-08-08, VN/2021/0005/110-33 
Kanslichefens beslut om förordnande av ordförande i valdistrikt 2022-08-04, VN/2021/0005/110-34 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Valnämnden beslutar att lägga informationen om delegationsbesluten till handlingarna.  
 
Utredare Eva Ryman informerar om ytterligare ett delegationsbeslut som tillförs rapporten: 
Kanslichefens belsut om förordnande av röstmottagare 2022-08-15, VN/2021/0005/110-36 
. 

Skickas till 
Akten 
______ 
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§ 60/22  

Information om ambulerande röstmottagning 
Projektledare Rebecca Skoglund informerar om ambulerande röstmottagning i kommunen. 

Information om möjlighet att boka ambulerande röstmottagare lämnas till äldreboenden och 
information annonseras också i Nynäshamns Posten, samt på kommunens webb. 

______  
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§ 61/22  

Information om onsdagsräkningen 
Utredare Eva Ryman informerar om genomförandet av onsdagsräkningen, valnämndens preliminära 
rösträkning som genomförs den 14 september. 

______  
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§ 62/22  

Information om valnattsmottagningen 
Projektledare Rebecca Skoglund informerar om planeringen av genomförandet av Valnämndens 
mottagning, valnattsmottagningen. 

Valdistrikten avslutar röstmottagningen, räknar rösterna och rapporterar resultaten till länsstyrelsen. 
Därefter ska materialet omedelbart överlämnas till valnämndens mottagning. 

Vid valnattsmottagningen kommer det att finnas 10 mottagare som arbetar två och två. 
Mottagningsledare finns som stöd till mottagarna. Personal från Kansliavdelningen finns också på 
plats för att svara på frågor och ta emot distrikten.  

_____  
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§ 63/22 

Övriga frågor 
Valnämndens ordförande informerar om att information kommer att sändas ut till partierna under 
torsdagen om valnämndens beslut om avgränsningar för propaganda vid valet, samt information till 
partierna om namnvalsedlar.  

Information har tidigare sänts ut i juni 2022, men kommer att sändas ut igen. 

______ 
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