SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden
Tid

Plats

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Niklas Nilsson (S) (ordförande)
Tomas Jonasson (S) (vice ordförande)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Anna Åström (S)
Lennart Pettersson (M)
Jane Svedhjelm (PO)
Inger Hellqvist (C) ersätter Doris Fröberg (C)
(2:e vice ordförande)

Ewa-Rosa Sliwinska (S)

15:00-17:00

Sottern

Övriga
Maria Fransson (Sekreterare)
Anna Lindqvist (Valsamordnare)

Protokollet innehåller paragraferna §§7-16
Ordförande

_________________________________________________________________
Niklas Nilsson (S)

Justerare

_________________________________________________________________
Lennart Pettersson (M)

Sekreterare

_________________________________________________________________
Maria Fransson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden
HALLSBERGS KOMMUN
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Protokollet innehåller
paragraferna
Datum för överklagan
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av

Valnämnden
2022-03-16
§§
till och med
Kommunstyrelseförvaltningen
________________________

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

Ärendelista
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

Justerare signatur

Sammanträdets inledning
Beslut om delegering av beslutsfattande till ordförande, vice ordförande och 2:e
viceordförande
Ordning i valsedelsställen
Projektplan inkl budget val 2022
Arvoden för röstmottagare
Information om öppettider i förtidsröstningen
Information om valambassadörer till skolan
Extrainsatt nämndmöte
Övrigt
Sammanträdets avslutning

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 7- Sammanträdets inledning
Ärendebeskrivning
1. Ordförande öppnar av sammanträdet.
2. Inger Hellqvist (C) ersätter Doris Fröberg (C).
3. Lennart Petterson (M) väljs att tillsammans ordförande Niklas Nilsson (S) justera
protokollet.
4. Föredragningslistan fastställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets inledning
§7
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 8 - Beslut om delegering av beslutsfattande till ordförande, vice
ordförande och 2:e viceordförande
(22/VN/5)

Ärendebeskrivning
Syftet med att ge ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande delegation är att i
möjligaste mån undvika att kalla in nämnden för att fatta beslut i frågor som kan uppkomma
under förberedelserna inför och under genomförande av RKR-valet 2022.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna att ordförande, vice ordförande eller 2: e vice
ordförande får ta delegationsbeslut i nedanstående ärenden:
•Byte av ordförande eller vice ordförande i valdistrikten
•Förordnande av röstmottagare och valförrättare
•Förordnande av ambulerande röstmottagare
•Byte av vallokal
•Byte av förtidsröstningslokal
•Ändring av öppettider för förtidsröstningslokal
•Beslut om ärende som rör information till hemsida och annonser
•Beslut om vilka personer på kommunstyrelseförvaltningen som får hantera förtidsröster

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna att ordförande, vice ordförande eller 2: e vice
ordförande får ta delegationsbeslut i nedanstående ärenden:
•Byte av ordförande eller vice ordförande i valdistrikten
•Förordnande av röstmottagare och valförrättare
•Förordnande av ambulerande röstmottagare
•Byte av vallokal
•Byte av förtidsröstningslokal
•Ändring av öppettider för förtidsröstningslokal
•Beslut om ärende som rör information till hemsida och annonser
•Beslut om vilka personer på kommunstyrelseförvaltningen som får hantera förtidsröster

Beslutsunderlag


TS Beslut om delegering av beslutsfattande till ordförande, vice ordförande och 2:e
viceordförande

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut om delegering av beslutsfattande till
ordförande, vice ordförande och 2:e
viceordförande
§8
22/VN/5
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/5

Beslut om delegering av beslutsfattande till ordförande, vice
ordförande och 2:e viceordförande
Ärendebeskrivning

Syftet med att ge ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande delegation är att i möjligaste
mån undvika att kalla in nämnden för att fatta beslut i frågor som kan uppkomma under
förberedelserna inför och under genomförande av RKR-valet 2022.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att godkänna att ordförande, vice ordförande eller 2: e vice ordförande
får ta delegationsbeslut i nedanstående ärenden:
•Byte av ordförande eller vice ordförande i valdistrikten
•Förordnande av röstmottagare och valförrättare
•Förordnande av ambulerande röstmottagare
•Byte av vallokal
•Byte av förtidsröstningslokal
•Ändring av öppettider för förtidsröstningslokal
•Beslut om ärende som rör information till hemsida och annonser
•Beslut om vilka personer på kommunstyrelseförvaltningen som får hantera förtidsröster

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Lindqvist

Maria Fransson

Valsamordnare

Handläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 9 - Ordning i valsedelsställen
(22/VN/6)

Ärendebeskrivning
Valnämnden tar vid varje val ett beslut gällande ordningen i valsedelsställen. Förslaget på
ordning i valsedelsställen är oförändrad sedan tidigare val.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna ordningen för valsedelsställen.

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna den föreslagna ordningen för valsedelsställen.

Beslutsunderlag



TS Ordning i valsedelsställen
Ordning i valsedelsställen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordning i valsedelsställen
§9
22/VN/6
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/6

Ordning i valsedelsställen
Ärendebeskrivning

Valnämnden tar vid varje val ett beslut gällande ordningen i valsedelsställen. Förslaget på ordning i
valsedelsställen är oförändrad sedan tidigare val.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta att godkänna den föreslagna ordningen för valsedelsställen.
☒Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Lindqvist

Maria Fransson

Valsamordnare

Handläggare

Bilagor
Ordning i valsedelsställen
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INSTRUKTION
Ärendenummer

22/VN/6
Valnämnden

Ordning i valsedelställen
Valsedlarna är placerade i bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln.
Bokstavsordningen gäller samtliga partier.

Riksdag Kommun Region
Blanka Blanka

Blanka

Parti A Parti A

Parti A

Parti B Parti B

Parti B

Parti C Parti C

Parti C

Parti D Parti D

Parti D

Parti E Parti E

Parti E

Parti F Parti F

Parti F
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 10 - Projektplan inkl budget val 2022
(22/VN/4)

Ärendebeskrivning
Valkansliet har tagit fram en projektplan för valet 2022. För att kunna få en överblick av alla
delar i ett val.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att godkänna projektplanen för valet 2022.

Beslut
Valnämnden beslutaratt godkänna projektplanen för valet 2022 med på sammanträdet
föreslagna ändringar.
Sammanträdet ajourneras 3 min.
Sammanträdet återupptas.

Beslutsunderlag



TS Projektplan inkl budget val 2022
Projektplan inkl budget Valet 2022

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Projektplan inkl budget val 2022
§ 10
22/VN/4
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Tjänsteskrivelse

Sida 1 av 1

Dnr:22/VN/4

Projektplan val 2022
Ärendebeskrivning

Valkansliet har tagit fram en projektplan för valet 2022. För att kunna få en överblick av alla delar i
ett val. Detta ett dokument som gör att man får en överblick av vad som ska göras och när.

Förslag till beslut

Valkansliet föreslår valnämnden att godkänna projektplanen för valet 2022.

Ärendet

Valkansliet tar inför varje val fram en projektplan detta för att inte missa något viktigt under valåret.
Inför varje val är det många delar som man ska jobba med allt från att anställa personal, hitta
lämpliga lokaler, utbildningar, inköp av diverse material och mycket mera.
Det är många beslut som ska fattas och budgeten ska ses över.
En risk och sårbarhetsanalysrisk och tas fram i nära samarbete tas fram tillsammans med
säkerhetssamordnaren i kommunen.
En aktivitetslista som talar om när, ansvarig och när det är klart.

☐Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
☒Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Klicka här för att ange förvaltning
Lena Fagerlund

Anna Lindqvist

Kommundirektör

Valsamordnare

Bilagor
<Ange eventuella bilagor>
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Kommunstyrelseförvaltningen

Val 2022

1
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Kommunstyrelseförvaltningen

Innehåll

Bakgrund ................................................................................................................................................. 3
Mål........................................................................................................................................................... 3
Övergripande strategier .......................................................................................................................... 3
Risker och sårbarhet ................................................................................................................................ 3
Målgrupper .............................................................................................................................................. 4
Budget ..................................................................................................................................................... 5
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Kommunstyrelseförvaltningen

Bakgrund

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att
folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att
folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som
representerar dem när viktiga beslut ska fattas, t.ex. i riksdagen eller i kommunfullmäktige. I Sverige
hålls allmänna val vart fjärde år den andra söndagen i september.
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag av valnämnden att tillsammans, arrangera dessa val.
Valnämnden sammanträder 4 ggr under sent 2021/2022. Under dessa sammanträden tas beslut till
exempel om vilka lokaler som ska användas som vallokal, arvoden och hur information om valet
kommuniceras med kommuninvånarna.
Kommunstyrelseförvaltningen har i uppgift verkställa de beslut som valnämnden tar angående valet.
Kommunstyrelseförvaltningen har även i uppgift att ta fram en övergripande planering, budget och
vara en sammanhållande funktion.

Mål
•
•
•

Att kommuninvånarna ges möjlighet att rösta.
Att lagar och regler följs.
Genomföra valet rättssäkert och i demokratisk anda.

Övergripande strategier
Genom att ha en utförlig tidsplan kan vi undvika att man missar att ta viktiga beslut eller andra
viktiga göromål. Att ha en realistisk och genomarbetad planering medför att vi kan utföra valarbetet
enligt plan.
Valkansliet måste vara bemannad mellan 8 augusti – 12 september 2022.
Valförberedelser ska vara klara innan semesterperioden börjar.

Risker och sårbarhet
•
•
•
•
•
•
•

Lokaler (Brand, sabotage, larmproblem etc.)
Hot och våld både mot tjänstepersoner, röstmottagare och förtroendevalda
Påverkanskampanjer (sociala medier)
Sjukdom bland tjänstepersoner och röstmottagare
IT- problem (telefoni, nätverk)
Väder (regn och storm)
Omvärldsanalys

En risk och sårbarhetsanalys ska tas fram tillsammans med säkerhetssamordnaren.
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Kommunstyrelseförvaltningen

Målgrupper

Vår målgrupp är alla de som är röstberättigade.

4
Page 19 of 32

Kommunstyrelseförvaltningen

Budget

Övriga statsbidrag
Köp av huvudverksamhet från koncern
Köp av huvudverksamhet internt
Kommunalrådsarv med pensionsrätt
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Smtr arv förtr valda
Övertid/fyllnadstid
Jourberedskap
AB grupp 2 (Timavlönad personal)
Ersättning uppdragstagare
Arbetstid visat som pengar (9996)
Bilersättningar skattefria
Bilersättningar skattepliktiga
Omkostnadsersättningar skattefria
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Grupplivförsäkring
Förändring pensionsavsättning
Lokalhyror
Lokalvård
El
Livsmedel
Övrigt förbrukningsmaterial
Arbetskläder/skyddsmaterial
Nycklar och lås
Kontorsmaterial
Korttidshyra av bilar och andra transportmedel
Leasing av bilar och andra transportmedel
Övriga avgifter fordon
Biljetter tåg/taxi/buss
Övriga resekostnader
Gåvor vid representation
Personalrepresentation
Annonsering
Reklam och information
Larm av lokaler
Övriga interna tjänster
Övriga främmande tjänster
Kurser, konferenser och utbildningar
Summa intäkter
Summa kostnader
Nettokostnader

-470000

20000
269850
10000
328560
35000
196600
30
360
23000
53800
16000
66800
10000
15000

55000

20000
-470 000,00
1 120
000,00
650 000,00

5
Page 20 of 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 11 - Arvoden för röstmottagare
(22/VN/8)

Ärendebeskrivning
Anna Lindqvist informerar kring arvoden för röstmottagare.

Valnämndens behandling av ärendet:

Ordförande föreslår att timarvodet för röstmottagare ska vara 160kr/tim. Ordförande frågar
om nämnden är redo att gå till beslut i ärendet vid sittande bord.
Ordförande finner att nämnden är redo att besluta i ärendet vid sittande bord.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta att timarvodet för röstmottagare ska vara 160kr/tim.

Beslut
Valnämnden beslutat att timarvodet för röstmottagare ska vara 160kr/tim.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Arvoden för röstmottagare
§ 11
22/VN/8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 12- Information om öppettider i förtidsröstningen
Ärendebeskrivning
Anna Lindqvist informerar muntligen om öppettiderna i förtidsröstningen.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås ta den muntliga informationen som information.

Beslut
Valnämnden beslutar att ta den muntliga information som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information om öppettider i förtidsröstningen
§ 12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 13- Information om valambassadörer till skolan
Ärendebeskrivning
Niklas Nilsson återrapportera kring intresset bland valdistrikstsordföranden för att bli
valambassadörer till skolan.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås ta detta som information.

Beslut
Valnämnden beslutar att ta detta som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Information om valambassadörer till skolan
§ 13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 14- Extrainsatt nämndmöte
Ärendebeskrivning
Valkansliet önskar att lägga till ett sammanträde den 9 juni kl 15-17.

Förslag till beslut
Valnämnden föreslås besluta om att nämndsammanträde hålls den 9 juni kl 15-17.

Beslut
Valnämnden beslutar om att nämndsammanträde hålls den 9 juni kl 15-17.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Extrainsatt nämndmöte
§ 14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 15- Övrigt
Ärendebeskrivning
Den tilltänkta vallokalen för Sköllersta kommer att ändras. Vilken det ska bli är
ännu inte bestämt.
 Rekrytering av röstmottagare pågår.
 Utskick av broschyr via PostNord.


Förslag till beslut
Valnämnden föreslås tas följande punkter som information.

Beslut
Valnämnden beslutar att ta följande punkter som information.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Övrigt
§ 15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-16

Valnämnden

§ 16- Sammanträdets avslutning
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.
Nästa sammanträde hålls den 9 juni.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets avslutning
§ 16
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