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Valnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-04-29  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-04-29 
Anslaget sätts upp:2021-05-07             Anslaget tas ned: 2021-05-29 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal: Örngrund, 2021-04-29 kl. 15.00-16.00 

Beslutande 

Åke Jonsson (M), ordförande 

Margaretha Gustavson (M) 

Bo Persson (L) 

Gullevi Karlsson Persson (S) tjänstgör för Johan Augustsson (S) 

Björn Larsson (SD) 

 

 

  

Icke tjänstgörande ersättare 

Gunnel Jonsson (M) 

Clas Magnusson (KD) 

Carl Marcus (SD) 

 

 

Övriga deltagare 

Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 

Eva Ryman, sekreterare 

 

 
 

Paragrafer 
§§ 8-11 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2021-05-06  

Underskrifter 
 
 

 

Åke Jonsson (M) 

ordförande 

 

Gullevi Karlsson-Persson (S) 

justerare 
 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Innehållsförteckning              

§ 8/21  Fastställande av dagordning 
 

§ 9/21  Översyn av valdistriktsindelningen inför valåret 2022 - information 
 

§ 10/21 Valmyndighetens ställningstagande i frågor om val - information 
 

§ 11/21  Valnämndens sammanträdesdagar 2021, föreslagna dagar är 20 maj, 29 

september och 17 november kl 16.00 

 

§ 12/21  Övriga frågor 
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§ 8/21 

Fastställande av dagordning 

Valnämndens beslut  
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen för sammanträdet.  
_____   



 

PROTOKOLL Sida 4(7) 

Valnämnden 

Sammanträdesdatum  

2021-04-29  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 9/21     VN/2021/0003/110 

Översyn av valdistriktsindelningen inför valåret 2022 - 

information 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om tidplanen för beslut om ändrad 
valdistriktsindelning inför valåret 2022. Som underlag för översynen finns ny statistik över antalet 
röstberättigade från mars 2021.  

Tidplanen för beslut om ändrad valdistriktsindelning är följande: 

29 april information och diskussion om förslaget i valnämnden. 

20 maj beslut i valnämnden. 

3 juni behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott 

16 juni behandling i kommunstyrelsen 

16 september beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen senast den 31 oktober 2020. 

Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt senast den 1 december året innan valår.  

Information lämnas också om vad vallagen säger om valdistriktens storlek och avgränsning enligt 4 
kap 17 § Vallagen.  

Inga förändringar av valdistrikten behöver göras utifrån den nya statistik över antalet 
röstberättigade, men en justering av gränsen mellan distrikt 7 Via och distrikt 10 Vaktberget 
behöver göras. Information lämnas om beräkningen av antalet röstberättigade i distrikt 7 och 10 
efter den föreslagna justeringen av gränsen mellan distrikten.  

Förvaltningen återkommer med förslag till beslut till valnämndens nästa sammanträde 20 maj 2021. 

______ 

Skickas till: 

Akten  
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§ 10/21      VN/2021/0001/111 

Valmyndighetens ställningstagande i frågor om val - 
information 

 
Valmyndigheten har påbörjat arbetet med att ta fram vägledande ställningstaganden i frågor om val 
inför valåret 2022. Valmyndighetens nyhetsbrev har sänts ut till valnämnden med ställningstaganden 
från valmyndigheten - hittills fem ställningstaganden som bifogats nyhetsbrevet.  
 

- Ställningstagande avseende anmälan om samtycke till kandidatur  
- Ställningstagande angående tidsramar för ambulerande röstmottagning 
- Ställningstagande ang valsedlarnas ordning i valsedelställen 
- Ställningstagande avseende avskärmning av platsen för valsedlar 
- Ställningstagande avseende röstmottagarnas utbildning 

Kommunsekreterare Eva Ryman informerar kort om ställningstagandena. 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att återkomma till valnämnden med beslutsunderlag när det 
gäller bland annat ambulerande röstmottagning, ordningen i valsedelställ och utbildning.  

Valnämnden önskar få nyhetsbrev med den här typen av information utsänd. Valnämnden diskuterar 
också frågan om politikers möjlighet att vara röstmottagare. Valnämnden har tidigare fattat beslut i 
frågan och förvaltningen kommer att återkomma med information och valnämndens tidigare beslut. 

_______ 

Skickas till: 

Akten  
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§ 11/21    VN/2021/0001/111 

Valnämndens sammanträdesdagar 2021, föreslagna dagar är 

20 maj, 29 september och 17 november kl 16.00 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2021:  

20 maj kl 16.00 

29 september kl 16.00  

17 november kl 16.00. 

_______ 

Skickas till:  

Akten  
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§ 12/21 

Övriga frågor 
Bo Persson (L) påtalar att information om valnämndens sammanträden saknas på kommunens 
webbplats. Förvaltningen kommer att åtgärda detta så att information om sammanträdesdagar, 
dagordningar och protokoll finns publicerade. 

____ 
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