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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-03-16 
Anslaget sätts upp: 2022-03-22             Anslaget tas ned: 2022-04-13 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Örngrund, 2022-03-16 kl. 15.00-15.35 

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

 

  

Icke tjänstgörande ersättare 
Gunnel Jonsson (M), deltar på distans 
Clas Magnusson (KD), deltar på distans 
Greta Olin Landström (PPiN), deltar på distans 
Gullevi Karlsson Pehrsson (S) 
Carl Marcus (SD), deltar på distans 

 

 

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

 

 
 

Paragrafer 
§§ 18-24 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen kansliavdelningen 2022-03-21 

Underskrifter 
 
 
Åke Jonsson (M) 
Ordförande 

Johan Forsman (S) 
Justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
Sekreterare  
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§ 18/20 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen.  

_____  
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§ 19/22      VN/2021/0007/111 

Begränsat öppethållande i vallokal, valdistrikt 17 
Valnämndens beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om begränsat öppethållande i vallokal i valdistrikt 
17, Torö. Vallokalen i valdistrikt 17, Torö, kommer på valdagen att hålla öppet mellan klockan 09.00 
och 13.00 samt 17.00 och 20.00. 

Ärendet 
Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan klockan 08.00-20.00 vid val till Riksdag, 
Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige. Kommunen har möjlighet att, efter samråd med 
Länsstyrelsen, begränsa öppettiderna om väljarna ändå får tillräckligt goda möjligheter att rösta. En 
vallokal måste dock vid val till Riksdag, Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige alltid vara öppen 
minst mellan kl 9.00 och 13.00, samt mellan 17.00 och 20.00, Vallagen 4 kap 21 §.  
 
Kommunfullmäktige har den 10 mars 2022, § 42, beslutat att samråda med Länsstyrelsen om 
begränsat öppethållande av vallokalen i valdistrikt 17, Torö, vid valet till Riksdag, 
Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige den 11 september 2022. Valnämnden behandlade 
ärendet 19 januari 2022, § 5.   
 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot begränsat öppethållande i vallokalen valdistrikt 17 vid valet 
den 11 september. Då antalet röstberättigade i distriktet understiger 650 anser Länsstyrelsen att 
väljarna får tillräckligt goda möjligheter att rösta trots begränsningen i öppethållande. 
Länsstyrelsens beslut bifogas.  
 
Samrådet enligt vallagen 4 kap 21 § med Länsstyrelsen är nu genomfört och kommunen kan fatta 
beslut om begränsat öppethållande i vallokalen. Förvaltningen föreslår valnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige besluta om begränsat öppethållande i vallokalen i valdistrikt 17, Torö. Vallokalen 
ska hållas öppen mellan kl 09.00 och 13.00, samt 17.00 och 20.00.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om begränsat öppethållande i vallokal i valdistrikt 
17, Torö. Vallokalen i valdistrikt 17, Torö, kommer på valdagen att hålla öppet mellan klockan 09.00 
och 13.00 samt 17.00 och 20.00. 

_______ 

Skickas till: 
Akten 
Kommunfullmäktige  
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§ 20/22 VN/2021/0007/111 

Vallokaler för valet till riksdag, kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige 
Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till vallokaler vid valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige den 11 september 2022 i enlighet med förvaltningens 
förslag alternativ A. 
 

Ärendet 
Den 11 september 2022 är det val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Varje 
kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga 
om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje 
valdistrikt ska det finnas en vallokal. 

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte 
hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning 
och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag 
som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

Till detta val föreslås valnämnden besluta använda vallokalerna listade i ovan beslut enligt alternativ 
A eller alternativ B.  

Lokalerna som är listade är alla etablerade sedan tidigare förutom Sunnerby skola. De föreslagna 
vallokalerna är belägna i: Gröndalsskolan, Viaskolan, Vanstaskolan, Tallbackaskolan, före detta Torö 
skola, f d Vika skola, Fagerviks skola, Sorunda församlingshem alternativt Sunnerby skola.  

För att kontrollera tillgängligheten för alla har checklista för tillgängliga val framtagen av 
Myndigheten för delaktighet använts. Checklistan innehåller bland annat kontroller av god ljudmiljö, 
att det finns tillräckligt med utrymme och utrymningsvägar samt god ljusmiljö. I en del av lokalerna 
planeras tillfälliga åtgärder för att bland annat säkra att lokalens utformning är anpassad för alla 
samt att det finns fullgott ljus.  

Skillnaden mellan alternativ a och b är att i alternativ a använda sig av Sorunda församlingshem och 
i alternativ b använda sig av Sunnerby skola.  
 
Sorunda församlingshem är sedan tidigare en väl etablerad vallokal och ligger tillgängligt lokaliserad 
i valdistriktet. Lokalen är utformad för att vara tillgänglig för alla och är fri från religiösa symboler. 
Lokalen är utrustad med ramp vid sidan om trappen in till lokalen samt har parkering i anslutning.  
 
En vallokal ska inte ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan 
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i 
samband med röstningen varpå Sunnerby skola i alternativ b kan vara ett alternativ som ny vallokal 
i distrikt 19. Sunnerby skola ligger i valdistriktet och är ur tillgänglighetssynpunkt väl fungerande och 
har parkering i anslutning till vallokalen.   
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§ 20/22 

Förvaltningens förslag till beslut 

Valnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till vallokaler vid valet till riksdag, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige den 11 september 2022 i enlighet med förvaltningens 
förslag alternativ A/B. 
 
Alternativ A 

Distrikt Lokal Plats 
1 Sandhamn Gröndalsskolan matsal 
2 Estö Ö Gröndalsskolan matsal 
3 Estö V Gröndalsskolan matsal 
4 Centrala Nynäshamn Gröndalsskolan huvudentrén 

5 Gröndal Gröndalsskolan A-huset, södra korridoren 

7 Via Viaskolan rum i vänstra korridoren 

8 Kullsta Viaskolan rum i högra korridoren 

9 Nicksta Cykelskogens förskola matsal 
10 Vaktberget Viaskolan rum i högra korridoren 

11 Hacktorp  Viaskolan matsal 
13 Ösmo V Vanstaskolan matsal 
14 Ösmo Ö  Vanstaskolan matsal 
15 Ösmo S  Tallbackaskolan matsal 
16 Ösmo N Tallbackaskolan gymnastiksal 
17 Torö före detta Torö skola Torös Pedagogiska omsorg 

18 Sorunda S före detta Vika skola matsal 
19 Mellersta Sorunda Sorunda församlingshem samlingssalen 
20 Sorunda N  Fagerviks förskola  matsal 
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§ 20/22 

Alternativ B 

Distrikt Lokal Plats 
1 Sandhamn Gröndalsskolan matsal 
2 Estö Ö Gröndalsskolan matsal 
3 Estö V Gröndalsskolan matsal 
4 Centrala Nynäshamn Gröndalsskolan huvudentrén 

5 Gröndal Gröndalsskolan A-huset, södra korridoren 

7 Via Viaskolan rum i vänstra korridoren 

8 Kullsta Viaskolan rum i högra korridoren 

9 Nicksta Cykelskogens förskola matsal 
10 Vaktberget Viaskolan rum i högra korridoren 

11 Hacktorp  Viaskolan matsal 
13 Ösmo V Vanstaskolan matsal 
14 Ösmo Ö  Vanstaskolan matsal 
15 Ösmo S  Tallbackaskolan matsal 
16 Ösmo N Tallbackaskolan gymnastiksal 
17 Torö före detta Torö skola Torös Pedagogiska omsorg 

18 Sorunda S före detta Vika skola matsal 
19 Mellersta Sorunda Sunnerby skola Entré samt anslutande klassrum 

20 Sorunda N  Fagerviks förskola  matsal 
 

Föredragning 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund föredrar förvaltningens förslag. 

Yrkanden m m  
Valnämnden diskuterar förslaget till vallokaler. 

Ordförande Åke Jonsson (M) och Johan Forsman (S) yrkar bifall till alternativ A med hänvisning till 
att Sorunda församlingshem är en sedan länge etablerad vallokal. 

Margaretha Gustavsson (M), Bo Persson (L) och Björn Larsson (SD) yrkar bifall till alternativ A.   

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till beslutsalternativ A och finner att 
Valnämnden beslutat att bifalla beslutsalternativ A. 

_______ 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens ställningstagande om värdeneutrala lokaler och förbud mot propaganda 

Skickas till 
Akten 
Projektledare val 
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§ 21/22      VN/2021/0007/111 

Lokal för förtidsröstning Sjötelegrafen - information 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om möjligheterna att anordna förtidsröstning i 
Sjötelegrafen. 

______ 

Skickas till: 
Akten  
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§ 22/22      VN/2021/0001/111 

Statistik antal röstberättigade - information 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om att statistik för antal röstberättigade per 1 
mars 2022 nu finns tillgänglig. En sammanställning över antal röstberättigade per valdistrikt och val 
kommer att sändas ut till valnämnden. 

______ 

Skickas till: 

Akten 
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§ 23/22 VN/2021/0001/111 

Meddelanden 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Valmyndighetens nyhetsbrev 3-8/2022 finns bifogat handlingarna.  

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

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 3-8/2022 

Skickas till 
Akten 
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§ 24/22  

Övriga frågor 
Ordförande Åke Jonsson (M) rapporterar om att han och vice ordförande Johan Forsman (S), samt 
fyra tjänstemän från kansliavdelningen som arbetar med valfrågor har deltagit i Länsstyrelsens 
utbildning för valnämnder. Vid utbildningsdagen deltog förtroendevalda och tjänstemän från ett 
antal kommuner i länet.  

Johan Forsman (S) frågar hur många intresseanmälningar som röstmottagare som har inkommit. 

Eva Ryman, delprojektledare val, informerar om antal intresseanmälningar som har inkommit och att 
det fortsätter att komma in anmälningar.  

Carl Marcus (SD) frågar om ersättarna fortsatt deltar på distans vid nästa sammanträde. 

Ordförande Åke Jonsson (M) informerar om att från och med nästa sammanträde deltar samtliga 
ledamöter och ersättare på plats i kommunhuset. 

______ 
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