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          Eva Ryman 
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Kommunhuset Nynäshamn, A-huset, lokal: Örngrund, 2022-01-19 kl. 15.00-15.45 
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Åke Jonsson (M), ordförande 
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Greta Olin Landström (PPiN), deltar på distans 
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Carl Marcus (SD), deltar på distans 
 

 

 

Övriga deltagare 
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Rebecca Skoglund, kommunsekreterare 
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§ 1/22 

Fastställande av dagordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att fastställa dagordningen för sammanträdet. Ordföranden anmäler att han 
tar upp fråga om ändrad sammanträdestid under punkten övriga frågor. 

______ 
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§ 2/22 VN/2021/0008/106 

Uppföljning av Valnämndens personuppgiftsbehandling - 
Rapport från valnämndens dataskyddsombud 2020 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Tacka för dataskyddsombudets rapport och lägger den till handlingarna.  
2. Anse att dataskyddsombudets rekommendationer nr: 2, 3, 5, 11, 12, 15, 17 och 18 ska 

anses vara helt eller delvis hanterade i enlighet med kommunstyrelseförvaltnings redovisade 
åtgärder. 

3. Överlåta till förvaltningen att åtgärda dataskyddsombudets återstående rekommendationer i 
enlighet med det förslag som framställs i bilaga 1, Förslag till Åtgärdsplan valnämndens 
personuppgiftsbehandling, samt 

4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast den 30 juni 2022 återkomma med 
information till valnämnden om hur arbetet fortlöper.  

 

 

Ärendet 
Den 30 november 2020 inkom valnämndens dataskyddsombud med en rapport till valnämnden – 
granskning av personuppgiftsbehandling inom valnämndens verksamheter.  
 
Granskningen har fokuserat på hur valnämnden efterlever vissa utvalda artiklar ur 
dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har uppmärksammat vissa brister i valnämndens 
personuppgiftsbehandling och har därför lämnat en lista på 18 stycken rekommendationer som 
valnämnden föreslås vidta för att säkra upp sin personuppgiftsbehandling. 
Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom dataskyddsombudets rekommendationer och tagit 
fram ett förslag på hur valnämnden ska angripa de upptäckta bristerna. De föreslagna åtgärderna 
redovisas i bilaga 1 Förslag till Åtgärdsplan valnämndens personuppgiftsbehandling.  
 
Kommunstyrelsen har under år 2021 arbetat med att åtgärda dataskyddsombudets 
rekommendationer utifrån den granskning som dataskyddsombudet gjort över den 
personuppgiftsbehandling som utförs av kommunstyrelsens verksamheter. Kommunstyrelsen har 
bland annat den 16 juni 2021 § 211 antagit riktlinjer för informationssäkerhet, nedan kallad 
Riktlinjerna. Riktlinjerna konkretiserar de bestämmelser som finns i Nynäshamns kommuns policy för 
informationssäkerhet gäller alla kommunens nämnder. Av riktlinjerna framgår bland annat hur 
styrningen av informationssäkerhetsarbetet ska ske samt hur organisationen ska hantera 
information i olika typer av medier. 
 
Den 21 oktober 2021 § 326 antog kommunstyrelsen även en handbok för tillämpning av 
dataskyddsförordningen i Nynäshamns kommun, nedan kallad Handboken. Denna handbok riktar sig 
även den till alla nämnder i Nynäshamns kommun och syftar till att underlätta tillämpningen av 
dataskyddsförordningens bestämmelser. Handboken har även vissa styrande inslag som fastställer 
hur verksamheten ska agera för att uppnå en säker och tillfredställande personuppgiftsbehandling. 
 
Vid framtagandet av dessa styrdokument har kommunstyrelseförvaltningen haft för avsikt att 
hantera ett flertal av de rekommendationer från dataskyddsombudet som ställts till både 
kommunstyrelsen och till de övriga nämnderna i Nynäshamns kommun.  
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att valnämnden bör anse att nedanstående 
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rekommendationer ska anses vara helt eller delvis hanterade och att flera av dem därför kan lämnas 
utan ytterligare åtgärder. 
 

Rekommendation nr Beskrivning Kommentar 

VN 2 Genomföra lämpliga strategier för dataskydd. 
Genom att dokumentera, upprätta rutiner för 
hur dessa ska åtgärdas, efterlevas och följas 
upp så påbörjas framtagande av lämpliga 
strategier 
 

Åtgärdad genom Handboken. - Handboken 
innehåller diverse praktiska rutiner för 
tillämpningen av dataskyddslagstiftningen 
som också kan ses som strategier för hur 
GDPR ska efterlevas. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
valnämnden inte behöver vidta några övriga 
åtgärder. 

VN 3 Dataskyddsombudet påminner om: Att följa 
principerna i artikel 5 vid varje 
personuppgiftsbehandling. 

Åtgärdad genom Handbok. Av handboken 
kapitel 4.3 framtår att 
kommunstyrelseförvaltningen årligen ska 
genomföra utbildningar i GDPR för 
tjänstemannaorganisationen, bland annat 
kring artikel 5. Under våren 2021 har 
kommunstyrelseförvaltningen genomfört ett 
sådant utbildningstillfälle där artikel 5 och 6 
GDPR behandlades. Av handboken framgår 
även information om artikel 5 och hur 
principerna ska tillämpas. Handboken har 
publicerats på kommunens intranät. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
valnämnden inte behöver vidta några övriga 
åtgärder. 

VN 5 Valnämnden bör säkerställa att extra 
skyddsvärda personuppgifter såsom 
personnummer omfattas av tillräckliga 
tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder.  

Delvis åtgärdad genom 11 kap Handboken. 
Av detta kapitel framgår exempel på 
tekniska och organisatoriska lösningar som 
kan vara till stöd för verksamheterna vid 
deras personuppgiftsbehandling. 
Valnämnden måste dock gå igenom sina IT-
system och införa lämpliga 
säkerhetsåtgärder i de fall som det saknas.  

VN 11 Ta fram rutiner och lämpliga strategier för 
dataskydd gällande manuell 
personuppgiftsbehandling och den behandling 
som sker i halvautomatiserade system som 
fax, kopiator/scanner/skrivare, mobiltelefoner 
etc.  

Åtgärdad genom Riktlinjer punkt 4.2 samt 
punkt 4.4.4. – Av dessa riktlinjer framgår på 
vilket sätt personuppgifter ska hanteras vid 
användning av de medier som ställs upp i 
rekommendationen. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
valnämnden inte behöver vidta några övriga 
åtgärder. 

VN 12 Om usb-minnen eller annan extern 
lagringsmedia används så säkerställ att rutiner 
finns för hur personuppgifter ska raderas vid 
in aktualitet för att hindra möjlighet till 
återskapning av information, att backup finns 
så att informationen inte får förlorad om de 
förstörs eller försvinner och att lagringsmediet 
hanteras så att de skyddas mot obehöriga.  

Åtgärdad genom riktlinjer för 
informationssäkerhet, punkt 4.2 samt punkt 
4.4.6. – Av dessa riktlinjer framgår hur 
verksamheten ska hantera information i 
mobila enheter såsom usb-minnen,  
CD/DVD-skicka eller liknande. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
valnämnden inte behöver vidta några övriga 
åtgärder. 

VN 15 Valnämndens verksamhet behöver ta fram en 
rutin för hur dataskyddsombudet på ett 
korrekt sätt och i god tid blir inbjuden att 
delta i alla frågor som rör skyddet av 
personuppgifter, till exempel vid 
införskaffande av nytt it-system, när 
personuppgiftsbehandling ska påbörjas eller 
näd konsekvensbedömning ska genomföras. 

Åtgärdad genom Handbok. Av punkt 9.5 i 
handboken framgår bland annat att 
dataskyddsombudet ska rådfrågas i god tid 
innan förändringar görs i nämndens 
dataskyddsarbete, innan införskaffande av 
IT-system, vid klagomål från registrerade, 
samt vid uppkomna 
personuppgiftsincidenter. 
Av punkt 13.1 framgår att 
dataskyddsombudet ska involveras vid 
genomförande av konsekvensbedömning. 
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Av punkt 14.1 framgår att 
dataskyddsombudet ska involveras vid 
uppkommen personuppgiftsincident. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
valnämnden inte behöver vidta några övriga 
åtgärder. 

VN 17 Att dataskyddsombudet minst 1 gång per år 
blir inbjuden till kommunstyrelseförvaltningens 
ledningsgrupp för att rapportera och följa upp 
valnämndens personuppgiftsbehandling.  

Åtgärdad genom Handbok – Av punkt 9.4 
handboken framgår att dataskyddsombudet 
ska ha möjlighet att till 
förvaltningsledningen få rapportera och följa 
upp nämndens personuppgiftsbehandling i 
samband med behandling av nämndens 
årsredovisning. Dataskyddsombudet ska 
dessutom ha tillträde till 
förvaltningsledningsgruppen vid behov, 
exempelvis för att rapportera kring en 
allvarlig brist eller uppkommen 
personuppgiftsincident.  
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
valnämnden inte behöver vidta några övriga 
åtgärder. 

VN 18 Att dataskyddsombudet minst 1 gång per 
vartannat år blir inbjuden till valnämnden för 
att rapportera och följa upp valnämndens 
verksamheters personuppgiftsbehandling.  

Åtgärdad genom Handbok- Av punkt 9.3 
handboken framgår att dataskyddsombudet 
ska ha möjlighet att få rapportera och följa 
upp nämndernas personuppgiftsbehandling i 
samband med behandling av nämndens 
årsredovisning. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att 
valnämnden inte behöver vidta några övriga 
åtgärder. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att: 

1. Tacka för dataskyddsombudets rapport och lägger den till handlingarna.  
2. Anse att dataskyddsombudets rekommendationer nr: 2, 3, 5, 11, 12, 15, 17 och 18 ska 

anses vara helt eller delvis hanterade i enlighet med kommunstyrelseförvaltnings redovisade 
åtgärder. 

3. Överlåta till förvaltningen att åtgärda dataskyddsombudets återstående rekommendationer i 
enlighet med det förslag som framställs i bilaga 1, Förslag till Åtgärdsplan valnämndens 
personuppgiftsbehandling, samt 

4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast den 30 juni 2022 återkomma med 
information till valnämnden om hur arbetet fortlöper.  

_______ 

Beslutsunderlag 
Dataskyddsombudets granskningsrapport - granskning av personuppgiftsbehandling inom 
valnämndens verksamheter, 30 november 2020 – med bilagor 
Bilaga 1, Förslag till Åtgärdsplan valnämndens personuppgiftsbehandling 
Riktlinjer för informationssäkerhet, antagna av kommunstyrelsen den 16 juni 2021 § 211 
Handbok för tillämpning av dataskyddsförordningen i Nynäshamns kommun, antagen av 
kommunstyrelsen den 21 oktober 2021 § 326 
 

Skickas till 
Akten 
Dataskyddsombudet 
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§ 3/22 VN/2022/0002/002 

Revidering av valnämndens delegationsordning 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
valnämnden.  
 

Ärendet 
Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som 
nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 
 
Det finns inte någon begränsning av vilka ärenden som kan delegeras till ordföranden med stöd av 
denna bestämmelse. Bestämmelsen ska dock tillämpas restriktivt och kan enbart tillämpas om 
ärendet är så brådskande att det inte går att invänta beslutet till nämndens nästkommande 
sammanträde.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen har upptäckt felaktigheter i valnämndens gällande delegationsordning, 
antagen av valnämnden den 2 maj 2019 § 44 avseende tillämpningen beslut i brådskande ärenden. 
Av valnämndens delegationsordning framgår att det är kommunstyrelsens ordförande som 
delegerats rätten att fatta beslut i brådskande ärenden i kommunstyrelsens ställe och att beslutet 
ska rapporteras till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. Denna skrivning bör ändras till 
att det är valnämndens ordförande som delegeras rätten att fatta brådskande beslut i ärenden som 
rör valnämndens verksamhet och redovisning av beslutet ska ske till valnämnden vid nästkommande 
sammanträde.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 
valnämnden.  
________ 

Beslutsunderlag 
Valnämndens delegationsordning, antagen av valnämnden den 2 maj 2019 § 44 
Förslag till reviderad delegationsordning för valnämnden 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 4/22 VN/2021/0001/111 

Behörighet till Valmyndighetens system - Valid 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna insänd begäran om behörighet som behörighetsadministratör i 
Valmyndighetens system Valid för kanslichef Christian Wigren och kommunsekreterare Rebecca 
Skoglund. 

Ärendet 
Valnämndens ordförande har undertecknat en begäran om behörighet som behörighetsadministratör 
med tilläggsrollen inskrivare i Valmyndighetens system Valid för kanslichef Christian Wigren och 
kommunsekreterare Rebecca Skoglund. Begäran har översänts till Länsstyrelsen, begäran var 
brådskande och behövde vara Länsstyrelsen tillhanda senast 12 januari. Förvaltningen föreslår att 
valnämnden godkänner insänd begäran till Länsstyrelsen.  

Valid är valadministrationens gemensamma IT-stöd. Valid har användare på Valmyndigheten, 
länsstyrelser, kommuner, partikanslier, utlandsmyndigheter och tryckerier. Olika aktörer har olika 
tillgång och olika uppgifter att utföra i Valid.  

Kommunen administrerar uppgifter i Valid om vallokaler, röstningslokaler, beställning av material, 
förtidsröster, resultat av valnämndens preliminära rösträkning och röstkortsuppgifter.  

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna insänd begäran om behörighet som behörighetsadministratör i 
Valmyndighetens system Valid för kanslichef Christian Wigren och kommunsekreterare Rebecca 
Skoglund. 
____________ 

Skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen 
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§ 5/22 VN/2021/0007/111 

Begränsat öppethållande i vallokal vid valet till Riksdag, 
Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige 2022 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att samråda med Länsstyrelsen om avkortat öppethållande för vallokalen i 
valdistrikt 17, Torö. Vallokalen föreslås vara öppen mellan kl 9.00-13.00, samt 17.00-20.00 

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 §.  
 
Nynäshamn valdistrikt 17 Torö är litet och vallokalen har under ett flertal val haft begränsade 
öppettider för röstning på valdagen, och det har inte framkommit några klagomål på detta.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Valnämnden samråder med Länsstyrelsen angående 
avkortat öppethållande för vallokalen i valdistrikt 17 Torö vid valet 2022. 
 
Vallokalen föreslås vara öppen mellan klockan 9.00-13.00, samt 17.00-20.00. De sju timmar 
vallokalen avses vara öppen bör ge de röstande i distriktet tillräckligt goda möjligheter att rösta.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att samråda med Länsstyrelsen om avkortat öppethållande för vallokalen i 
valdistrikt 17, Torö. Vallokalen föreslås vara öppen mellan kl 9.00-13.00, samt 17.00-20.00 
______ 

Skickas till 
Länsstyrelsen 
Akten 
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§ 6/22 VN/2021/0005/110 

Inriktning avseende rekrytering av röstmottagare inför valet 
2022 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna inriktning avseende rekrytering och bemanning i vallokaler och 
röstningslokaler inför valet 2022.  

Ärendet 
Väljarnas förtroende för att valets genomförande är tryggt och rättssäkert är en viktig del för hela 
valprocessen. Röstmottagarna har en viktig roll att fylla för valets genomförande.  

Kansliavdelningen har utarbetat en inriktning avseende rekrytering och bemanning inför valet till 
riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2022.  

Valnämnden behöver rekrytera cirka 180 röstmottagare. Totalt beräknas antalet röstmottagare i 
vallokal till cirka 150. Till röstmottagare i röstningslokal beräknas antalet som behöver rekryteras till 
cirka 30. Utöver det krävs ett ganska stort antal reserver för att kunna hantera återbud. 

Vid bemanningen strävar vi efter att röstmottagarna ska spegla kommunens befolkning. Enligt 
vallagen är det endast de som har genomgått utbildning för uppdraget som kan förordnas som 
röstmottagare. Samtliga röstmottagare kommer att gå en obligatorisk utbildning inför tjänstgöringen 
som röstmottagare. 

Inriktning för rekrytering av röstmottagare 
Valnämnden beslutade 2019-01-24, § 7, att godkänna inriktning avseende rekrytering och 
bemanning i vallokaler och röstningslokaler inför Europaparlamentsvalet 2019, beslutet bifogas. 

Kansliavdelningen föreslår i likhet med valnämndens beslut 2019 att följande ska gälla för 
rekryteringen av röstmottagare: 

Den som är politiskt förtroendevald i kommunfullmäktige, region och riksdag bör inte förordnas som 
röstmottagare och inte heller den som kandiderar för ett parti för val till kommunfullmäktige, region 
och riksdag. 

Vid bemanning av valdistrikten ska Kansliavdelningen eftersträva att den som förordnas som 
ordförande har erfarenhet av arbete som röstmottagare vid ett tidigare val. Vidare bör inte 
röstmottagare från samma familj tjänstgöra i samma valdistrikt.  

Endast den som har utbildning som krävs för uppdraget får förordnas som röstmottagare, 
utbildningen är obligatorisk i lag. Kansliavdelningen kommer att se till att alla röstmottagare 
utbildas.  

Valnämnden beslutar om förordnande av röstmottagare, möjlighet finns att delegera 
beslutanderätten. Förvaltningen återkommer till Valnämnden med förslag till revideringar av 
delegationsordningen.  

Rekrytering av röstmottagare 

Förvaltningen planerar att öppna systemet för mottagning av intresseanmälningar i januari 2022, 
efter valnämndens sammanträde. En förfrågan kommer att skickas ut till tidigare röstmottagare.  
Förvaltningen planerar också att gå ut med information till kommunanställda och företagare i 
kommunen för att rekrytera röstmottagare, samt information via webb och annonsering som riktar 
sig till kommuninvånare.  
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§ 6/22 

Antal röstmottagare i vallokal vid tidigare val 

Vid Europaparlamentsvalet 2019 tjänstgjorde åtta röstmottagare i samtliga valdistrikt, undantaget 
valdistrikt 17 Torö med fyra röstmottagare. Beslutet om åtta röstmottagare i valdistrikten var 
jämfört med valet till Europaparlamentet 2014 en utökning från sex röstmottagare i varje valdistrikt, 
respektive tre röstmottagare i valdistrikt 17. Utökningen motiverades av det då nya kravet på 
avskärmning av platsen för valsedlar. Vid Europaparlamentsvalet 2019 schemalades röstmottagarna 
så att det fanns fem röstmottagare på plats under vallokalens öppettid. Schemaläggningen gjorde 
att det blev en enhetlighet i schemaläggningen av röstmottagarna och för att säkerställa att 
röstmottagarna skulle kunna ha extra kontroll på valsedelstället, samt informera väljarna innan de 
tar valsedlar.  
 
Vid valet 2018 till riksdag, kommun och landsting tjänstgjorde åtta röstmottagare i samtliga 
valdistrikt, undantaget valdistrikt 17 Torö, där fyra röstmottagare tjänstgjorde, samt undantaget 
valdistrikt 4 och 20 där 10 röstmottagare tjänstgjorde.  
 
Antal röstmottagare i valdistrikt vid valet 2022 
I de fyra valdistrikt som har flest antal röstberättigade, valdistrikten 4, 7, 9 och 20 föreslår 
förvaltningen 10 röstmottagare per distrikt. Det utökade antalet röstmottagare motiveras av att 
distrikten har ett större antal väljare som röstar i vallokalen, men också ett större antal förtidsröster 
som ska granskas under dagen. Ytterligare röstmottagare möjliggör att fler kan avdelas att granska 
förtidsrösterna under dagen.  
 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i likhet med valet 2019 att röstmottagare schemaläggs så att 
alltid minst fem röstmottagare (varav en ordförande/viceordförande), finns på plats under den tid 
vallokalen är öppen. Det motiveras av att röstmottagarna behöver hålla extra uppsikt över 
valsedelsställ och informera väljarna innan de tar valsedlar.  
 
Fem röstmottagare (varav en är ordförande/vice ordförande), möjliggör följande fördelning av 
uppgifter:  
1 ansvarar för valsedelsställ och information   
1 delar ut valkuvert 
1 prickar av väljare i röstlängd 
1 ansvar för valurna  
1 kontrollerar förtidsröster 
 
I de distrikt som har 10 röstmottagare kan ytterligare en röstmottagare/arbetspass avdelas att 
granska förtidsröster.  
 

Förvaltningens förslag till antal röstmottagare i distrikten är då följande:  

Valdistrikten 4, 7, 9 och 20 föreslås ha 10 röstmottagare, varav en ordförande och en vice 
ordförande. 

Valdistrikt 17 föreslås ha 5 röstmottagare, varav en ordförande och en vice ordförande. 

Övriga valdistrikt föreslås ha 8 röstmottagare, varav en ordförande och en vice ordförande. 

Totalt innebär det 149 röstmottagare, inräknat ordförande och vice ordförande i distrikten. 

Förvaltningen planerar att ett antal reserver finns tillgängliga som kan förordnas för att kunna 
förstärka valdistrikten om behov skulle uppstå. 
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§ 6/22 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att godkänna inriktning avseende rekrytering och bemanning i vallokaler och 
röstningslokaler inför valet 2022.  
_______ 

Beslutsunderlag 
 
Valnämndens beslut 2019-01-24 § 7 
Sammanställning av valdistrikt och antal röstberättigade/distrikt 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 7/22 VN/2021/0005/110 

Arvode till röstmottagare 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att följande arvoden ska gälla vid valen 2022: 
 

1. Ordförande i valdistrikt 4000 kr  
2. Vice ordförande i valdistrikt 3400 kr  
3. Röstmottagare i valdistrikt 2400 kr 
4. Röstmottagare vid förtidsröstning 300 kr per timme 
5. Röstmottagare vid förtidsröstning samt reserver för deltagande i utbildning 500 kronor. 
6. Rösträknare som deltar vid valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen), 

arvoderas med sammanträdesersättning per timme enligt reglemente för ersättning till 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 

 
Reseersättning utgår på samma sätt som för anställda. 
 
I ersättningsnivåerna som gäller för vallokal ingår ersättning för utbildning, samt deltagande vid 
iordningsställande av vallokal under lördagen. För ordförande och vice ordförande i valdistrikt 
har ersättningen beräknats för deltagande i två utbildningstillfällen. 

Ärendet 
Valnämnden ansvarar för att fastställa arvoden för de röstmottagare som förordnas vid val.  
 
Valnämnden har tidigare fattat beslut om ersättning till röstmottagare 2018-02-15, § 11, och    
2019-01-24, § 10, om arvoden till röstmottagare vid valen 2018 och 2019.  
Följande arvodesnivåer gällde för valet 2019: 
Ordförande i valdistrikt 3400 kr (inklusive två utbildningstillfällen) 
Vice ordförande 2800 kr (inklusive två utbildningstillfällen) 
Röstmottagare i valdistrikt 2000 kr  
Röstmottagare i förtidsröstning 300 kr per timme 
Röstmottagare vid förtidsröstningen samt reserver för deltagande i utbildning 300 kronor.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att följande arvoden ska gälla vid valen 2022: 
 

1. Ordförande i valdistrikt 4000 kr  
2. Vice ordförande i valdistrikt 3400 kr  
3. Röstmottagare i valdistrikt 2400 kr 
4. Röstmottagare vid förtidsröstning 300 kr per timme 
5. Röstmottagare vid förtidsröstning samt reserver för deltagande i utbildning 500 kronor. 
6. Rösträknare som deltar vid valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen), 

arvoderas med sammanträdesersättning per timme enligt reglemente för ersättning till 
förtroendevalda i Nynäshamns kommun. 

 
Reseersättning utgår på samma sätt som för anställda. 
 
I ersättningsnivåerna som gäller för vallokal ingår ersättning för utbildning, samt deltagande vid 
iordningsställande av vallokal under lördagen. För ordförande och vice ordförande i valdistrikt 
har ersättningen beräknats för deltagande i två utbildningstillfällen. 
 

______ 
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Skickas till 
Akten 
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§ 8/22 VN/2021/0006/110 

Distribution av namnvalsedlar 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att inte åta sig ansvaret att distribuera namnvalsedlar till vallokaler och 
röstningslokaler.   

Protokollsanteckningar 
Björn Larsson (SD) deltar inte i beslutet.  

Ersättare Carl Marcus (SD) tjänstgör inte vid sammanträdet, anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Ärendet 
Vissa valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka valsedlar och 
partivalsedlar för alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer 
än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt att valsedlarna ska läggas ut.  
Partier som har mandat i regionfullmäktige har rätt till utläggning av partivalsedlar för 
regionfullmäktigeval i kommunerna i aktuell region. Partier som har mandat i kommunfullmäktige 
har rätt till utläggning av partivalsedlar för kommunfullmäktigeval i aktuell kommun 
 
Partierna själva ansvarar för distribution av namnvalsedlar till vallokaler och röstningslokaler.  
Valnämnden har fått förfrågan från partier om möjlighet till distribution av namnvalsedlar till 
vallokaler och röstningslokaler.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att inte åta sig ansvaret, då 
valnämnden inte har de resurser som krävs för att ta på sig ansvaret för att distribuera partiernas 
namnvalsedlar.  
 
Vid valen 2022 tillämpas vissa nya regler i vallagen. Enligt dessa är det endast valnämnden som 
lägger ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnats för utläggning av valsedlar, oavsett 
vilken typ av valsedel det är. Partiernas ansvar för distributionen av valsedlar till vallokaler och 
röstmottagningsställen har inte förändrats. Det innebär att partierna själva ansvarar för att 
transportera valsedlarna till vallokal och röstningslokal, men det är bara valnämnden som får lägga 
ut valsedlarna på den avskärmade plats som anordnats för utläggning av valsedlar.  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att inte åta sig ansvaret att distribuera namnvalsedlar till vallokaler och 
röstningslokaler.   

Ajournering 
Björn Larsson (SD) begär ajournering.  

Sammanträdet ajourneras mellan kl 15.35-15.40. 
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§ 8/22 

Yrkanden m m 
Björn Larsson (SD) anmäler att han inte deltar i beslutet.  

Ersättare Carl Marcus (SD) tjänstgör inte vid sammanträdet, anmäler att han inte deltar i beslutet. 

Johan Forsman (S), Bo Persson (L) och Margaretha Gustafsson (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.  

Proposition 
Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag och finner att 
valnämnden beslutat att bifalla förvaltningens förslag.  

______ 

Skickas till 
Akten 
Partier som lämnat förfrågan om distribution av valsedlar 
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§ 9/22 VN/2021/0001/111 

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

Ärendet 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:9V  
- Regeringens proposition 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning 
- Nytt vägledande ställningstagande om ID-kontroll vid röstning 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:10V  
 - Rättelse angående giltiga e-legitimationer i Valid 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:11V  
- Om Valid – valadministrationens nya IT-stöd  
- Behörighet att arbeta i Valid 
- Kalender med viktiga datum  
- Ändrad arbetsrutin i Valid vid hantering av valdistrikt och valkretsar 
- Beställning av valmaterial  
- Administrering av röstmottagningsställen 

 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:12V  
- Viktig information angående NYKO och ändringar i valgeografi 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:13V  
 - Begränsad möjlighet att använda Valid på surfplattor och mobiltelefoner  
 - Se över e-postadress för nyhetsbrev från Valmyndigheten  
 - Utläggning av partivalsedlar 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:14V 
 -  Behörigheter och inloggning i Valid  
 -  Nu lanserar vi Valcentralen!  
 -  Har er kommun tagit fram material/utbildningsstöd för att utbilda röstmottagare avseende hot,   
   våld och störningar i valgenomförandet? 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:15V  
 -  Påminnelse om arbete med valdistrikt i Valid 12 - 19 januari  
 -  Lagändringarna inför valen 2022 har beslutats  
 -  Valutredningen har publicerat sitt slutbetänkande 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:16V 
 -  Kommunens handbok vid valen 2022 publicerad på Valcentralen  
 -  Förtydligande om kommunens behörighetshandlingar gällande Valid  
 -  Behörigheter i Valid och valgeografi 
 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:1V  

- Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2022 års val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige är beslutad 
 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:2V  
- Nyårsbrev från Valmyndighetens kanslichef 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
______ 

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:9-16 och 2022:1-2 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 10/22      VN/2021/0001/111   

Övriga frågor 
Valnämndens beslut 
Valnämnden beslutar att valnämndens sammanträde den 26 oktober ändras till den 9 november     
kl 15.00.  

Ärendet 
Ordförande Åke Jonsson (M) föreslår att Valnämndens sammanträde 26 oktober ändras till den         
9 november kl 15.00. 

Kommunsekreterare Rebecca Skoglund rapporterar från workshop om valsäkerhet och 
verksamhetsskydd, workshopen anordnades av Valmyndigheten.  

______ 

Akten 

Valnämndens ledamöter och ersättare 
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