
 

PROTOKOLL Sida 1(8) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-09-29 
Anslaget sätts upp: 2021-10-04             Anslaget tas ned:2021-10-26 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen  
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal Landsort/Teams, 2021-09-29 kl. 16.00-16.30 

Beslutande 
 

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

Icke tjänstgörande ersättare 
Gunnel Jonsson (M), deltar på distans 
Clas Magnusson (KD), deltar på distans 
Greta Olin Landström (PP), deltar på distans 
Carl Marcus (SD), deltar på distans 

 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef deltar på distans 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Emelie Roncelli, administratör deltar på distans 
Eva Ryman, sekreterare deltar på distans 
 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 19-24 

Justeringens plats och tid  
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2021-10-01 kl 13.00 

 

Underskrifter 
 
 
Åke Jonsson (M) 
Ordförande 

Johan Forsman (S) 
Justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(8) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

 
Innehållsförteckning              

 § 19/21 Fastställande av dagordning 
 

 § 20/21 Ekonomi - information 
 

 § 21/21 Valdistriktsindelning - information 
 

 § 22/21 Sveriges Kommuners och Regioners nationella valkonferens 2021 - information  
 

 § 23/21 Nästa sammanträde 17 november kl 16.00 
 

 § 24/21 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(8) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 19/21 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg under punkten övriga frågor: 

Deltagande vid nämndens sammanträden från och med nästa sammanträde. 

________  



 

PROTOKOLL Sida 4(8) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 20/21      VN/2021/0001/111 

Ekonomi - information 
Kanslichef Christian Wigren informerar om utfallet för augusti. Kostnader som har varit under året är 
arvodeskostnader för nämnden, kostnader för valdatasystem, utbildningar har genomförts på 
distans vilket innebär lägre kostnader. 

Budget för 2022 beslutas av kommunfullmäktige i november. De kostnader som valnämnden 
kommer att ha under valåret 2022 är framförallt kostnader för personal och arvodeskostnader för 
röstmottagare, materialkostnader, kostnader för Post Nord och lokalkostnader.  

_____ 

Skickas till: 

Akten 

  



 

PROTOKOLL Sida 5(8) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 21/21     VN/2021/0003/110 

Valdistriktsindelning - information 
Kommunsekreterare Rebecca Skoglund informerar om att kommunfullmäktige beslutat att godkänna 
valnämndens förslag till ändrad valdistriktsgräns mellan valdistrikten 7 och 10. Beslutet är skickat till 
Länsstyrelsen som fattar beslut senast 1 december 2021. 

Information lämnas också om att Länsstyrelsen önskar att valnämnden i god tid inför 
Europaparlamentsvalet 2024 ser över valdistrikt 17 Torö, då antalet röstberättigade kan förväntas 
vara färre i Europaparlamentsvalet så bör valdistriktets storlek utökas. Länsstyrelsen har nya direktiv 
för valdistrikt som är öar.  

______ 

Skickas till: 

Akten 



 

PROTOKOLL Sida 6(8) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 22/21     VN/2021/0001/111 

Sveriges Kommuners och Regioners nationella valkonferens 
2021 - information - information 
Kommunsekreterare Eva Ryman och Rebecca Skoglund informerar från den nationella 
valkonferensen som hölls den 21 september.  

Vid konferensen medverkade representanter från Valmyndigheten och SKR men även externa talare 
medverkade. Information lämnas om följande: 

Valid – nytt IT-stöd för kommunerna 

PostNord – ramavtal finns 

Ny profil – ny profil finns för att få ett enhetligt utseende av skyltning  

Stärkt skydd - ny projektgrupp finns hos valmyndigheten, vilka kommer att ge utbildningar och råd 

Valdeltagandet – regeringen kommer att göra en kampanj 

Webbplats valcentralen – information, kalendarium m m 

_____ 

Skickas till:  

Akten 
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Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 23/21 

Nästa sammanträde  
Valnämndens nästa sammanträde är 17 november kl 16.00. 

______ 
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Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-09-29  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

§ 24/21      VN/2021/0001/111 

Övriga frågor 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att från och med nästa sammanträde den 17 november så deltar ledamöterna 
på plats och ej tjänstgörande ersättare deltar på distans. 

Yrkande 
Ordförande (M) föreslår att valnämnden ordinarie ledamöter deltar på plats från och med nästa 
sammanträde den 17 november och att ej tjänstgörande ersättare deltar på distans. 

Ordförande (M) finner att valnämnden beslutat att bifalla förslaget. 

_____ 

Skickas till: 

Akten


