
 

PROTOKOLL Sida 1(7) 
Valnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-11-17  

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Valnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-11-17 
Anslaget sätts upp: 2021-11-23             Anslaget tas ned: 2021-12-15 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Landsort, 2021-11-17 kl. 16.00-16.35 

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 
Greta Olin Landström (PPiN), deltar på distans 
Carl Marcus (SD), deltar på distans 

 

 

Övriga deltagare 
Christian Wigren, kanslichef 
Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
Eva Ryman, sekreterare 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 25 - 29 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2021-11-22 

Underskrifter 
 
 
Åke Jonsson (M) 
ordförande 

Johan Forsman (S) 
justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  
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Innehållsförteckning             Sida 

  
 

§ 25/21 Fastställande av dagordning 
 

§ 26/21 Valnämndens sammanträdesdagar 2022 4 

§ 27/21 Rekrytering av röstmottagare, bemanning av vallokaler och röstningslokaler  
valåret 2022 - information 

 

§ 28/21 Meddelanden, Valmyndighetens nyhetsbrev 6 

  Övriga frågor 
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§ 25/21 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen. 

______  
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§ 26/21 VN/2021/0001/111 

Valnämndens sammanträdesdagar 2022 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för Valnämnden 
2022.  
 

Ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdesdagar för 2022 för 
Valnämnden.  
Valnämnden sammanträder följande dagar kl 15.00, utom den 14 september vid Valnämndens 
preliminära rösträkning som börjar kl 09.30: 
 
19 januari 
16 februari 
16 mars 
6 april 
18 maj 
8 juni 
17 augusti  
14 september (Valnämndens preliminära rösträkning) 
26 oktober (utvärdering) 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för Valnämnden 
2022.  
 

Skickas till 
Akten 
Valnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 27/21      VN/2021/0005/110 

Rekrytering av röstmottagare, bemanning av vallokaler och 
röstningslokaler valåret 2022 - information 
Kommunsekreterare Eva Ryman informerar om planeringen för rekrytering av röstmottagare till 
vallokaler och röstningslokaler, antal röstmottagare i vallokaler vid tidigare val, samt tidigare beslut 
av valnämnden om kriterier för vilka som kan vara röstmottagare.  

Kansliavdelningen planerar att till valnämndens sammanträde i januari återkomma med underlag för 
valnämndens beslut som rör röstmottagare, arvoden till röstmottagare m m. Kansliavdelningen 
planerar att öppna systemet för mottagande av intresseanmälningar som röstmottagare efter 
valnämndens sammanträde i januari.    

_____ 

Skickas till: 

Akten  

https://nyha.public360online.com/locator/DMS/Case/Details/Simplified/61000?module=Case&subtype=61000&recno=750415
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§ 28/21 VN/2021/0001/111 

Meddelanden, Valmyndighetens nyhetsbrev 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:7V 

- Kommande utbildningar och råd inom valsäkerhet 
- E-legitimation krävs för alla användare av Valid 
- Nu finns två nya vägledande ställningstaganden 

 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:8V 

- Lagrådsremiss föreslår ändringar inför valen 2022 
- Regeringens budgetproposition och statsbidrag för förtidsröstning 

 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-16, § 139, val av vice Johan Forsman (S) som vice ordförande i 
valnämnden. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-21, § 328, om inaktivering av krisledningsnämnden den 31 
oktober 2021. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-10-21, § 326, att anta förslag till Handbok för tillämpning av 
dataskyddsförordningen i Nynäshamns kommun.  

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

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:7V 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:8V 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 29/21 

Övriga frågor 
Valnämnden diskuterar frågan om deltagande på distans.  

Kanslichef Christian Wigren informerar om att det inte finns någon förlängd överenskommelse 
mellan partierna om sammanträden på distans, vilket innebär en återgång till ordinarie mötesrutiner 
för politiska sammanträden. 

Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att från och med sammanträdet i januari så deltar ledamöter och ersättare på 
plats.  

______  

Skickas till: 

Akten 
Valnämndens ledamöter och ersättare


