
  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 13.00-14.45 
 Beslutande Matts Karlsson, (M), ordförande 
Christer Vigren (ÖP) tjänstgör för Thomas Öhlin (S) 
Bertil Bjerstam (C) 
Inga-Lill Högberg (L) 
Eva Holmberg (S) tjänstgör för Ingalill Bjartén (S) 
Ingemar Hansson (V) 
Jenny Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Kristina Nilsson (M) 
Carina Persson, nämndsekreterare/valsamordare 
Daniel Persson, valsamordnare 
 
 

Utses att justera Jenny Assarsson   
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 1-15 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Matts Karlsson  

 Justerande Jenny Assarsson  
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-21 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-04-08 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-04-29 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 1 Val av justerare 2022/129  
§ 2 Fastställande av ärendelista 2022/130  
§ 3 Information om säkerhet vid valet 2022/116  
§ 4 Budget för valnämnden år 2022 2022/126  
§ 5 Vallokaler samt röstningslokaler 2022 2022/117  
§ 6 Öppettider vid röstningslokaler 2022 2022/118  
§ 7 Utbildning av röstmottagare 2022/125  
§ 8 Ambulerande röstmottagare 2022/119  
§ 9 Förtidsröstning på äldreboenden/sjukhus 2022/120  
§ 10 Lämnande av partivalsedlar i röstnings- samt valloka-

ler 
2022/121  

§ 11 Planering av val under "pandemi" 2022/124  
§ 12 Valnämndens sammanträde 2022 2022/127  
§ 13 Arvoden till ordförande, vice ordförande och röstmot-

tagare vid valet 2022 
2022/122  

§ 14 Kvittering av rekommenderade försändelser till val-
nämnden 

2022/123  

§ 15 Redovisning av delegeringsbeslut 2022/142  
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 1   Dnr 2022/129 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Jenny Assarsson (SD). 

_____ 

 

3



  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 2   Dnr 2022/130 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 3   Dnr 2022/116 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om säkerhet vid valet 

Information om säkerhet vid valet flyttas fram till valnämndens kommande sammanträde. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 4   Dnr 2022/126 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget för valnämnden år 2022 

Informeras om valnämndens budget för år 2022. 

Budget för år 2022 är 380 000 kronor. 

Kommunen får även ett statsbidrag baserat på antal röstberättigade i kommunen. 
Antal röstberättigade den 1 mars 2022 var 15 667 personer och förväntat statsbidrag bör 
ligga runt 350 000 kronor. 

Statsbidraget betalas ut i mitten av april.  

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 5   Dnr 2022/117 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Vallokaler samt röstningslokaler 2022 

Information ges om vilka lokaler som kommer användas vid RKR-valet i september.  

Korsavadsskolans matsal 
Valfisken 
Simrislundsskolan 
Branteviks klubblokal (idrottsplatsen)  
Skillinge skola 
Borrby sporthall 
Hammenhögs sporthall 
Gärsnäs Allaktivitetshus 
Sankt Olofs medborgarhus 
Kiviks sporthall 
Vitaby medborgarhus 
Rörum, Sophiaskolan 
Gladsax medborgarhus 
 
Förtidsröstningslokaler är: 
 
Skeppet, Simrishamn  
 
Skillinge skola  
Borrby sporthall  
Hammenhögs sporthall  
Gärsnäs Allaktivitetshus  
Sankt Olofs medborgarhus  
Kiviks sporthall  
 
Information om vallokaler samt förtidsröstningslokaler kommer finnas på Valmyndighe-
tens hemsida. 
 
VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Lägger informationen till handlingarna. 
 
_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 6   Dnr 2022/118 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Öppettider vid röstningslokaler 2022 

Under förtidsröstningsperioden 24 augusti-11 september kommer öppettiderna i förtids-
röstningslokalerna vara enligt följande: 
 
Skeppet, Simrishamn 
 
Månd, onsd, fred kl 08.00-17.00 
Tisd, torsd  kl 08.00-19.00 
Lörd, sönd kl 10.00-14.00 
 
Gärsnäs Allaktivitetshus 
 
Torsd 25/8 kl 15.00-19.00 
Lörd 27/8 kl 10.00-14.00 
Tisd 30/8 kl 14.00-18.00 
Torsd 1/9 kl 15.00-19.00 
Sönd 4/9 kl 10.00-14.00 
Tisd 6/9 kl 14.00-18.00 
Torsd 8/9 kl 15.00-19.00 
 
Sankt Olofs medborgarhus 
 
Torsd 25/8 kl 14.00-18.00 
Tisd 30/8 kl 16.00-19.00 
Torsd 1/9 kl 14.00-18.00 
Tisd 6/9 kl 16.00-19.00 
Torsd 8/9 kl 14.00-18.00 
 
Borrby sporthall 
 
Torsd 25/8 kl 14.00-18.00 
Tisd 30/8 kl 16.00-19.00 
Torsd 1/9 kl 14.00-18.00 
Tisd 6/9 kl 16.00-19.00 
Torsd 8/9 kl 14.00-18.00 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21 
 
 
 
 
 
 

§ 6 forts   Dnr 2022/118 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Skillinge skola 
 
Onsd 24/8 kl 14.00-18.00 
Månd 29/8 kl 16.00-19.00 
Onsd 31/8 kl 14.00-18.00 
Månd 5/9 kl 16.00-19.00 
Onsd 7/9 kl 14.00-18.00 
 
Hammenhögs sporthall 
 
Onsd 24/8 kl 14.00-18.00 
Månd 29/8 kl 16.00-19.00 
Onsd 31/8 kl 14.00-18.00 
Månd 5/9 kl 16.00-19.00 
Onsd 7/9 kl 14.00-18.00 
 
Kiviks sporthall 
 
Onsd 24/8 kl 16.00-19.00 
Månd 29/8 kl 14.00-18.00 
Onsd 31/8 kl 16.00-19.00 
Månd 5/9 kl 14.00-18.00 
Onsd 7/9 kl 16.00-19.00. 
 
VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner öppettiderna för förtidsröstningslokalerna vid RKR-valet 2022 
 
_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 7   Dnr 2022/125 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utbildning av röstmottagare 

För att kunna jobba som röstmottagare i Simrishamns kommun är det obligatoriskt att ge-
nomgå en utbildning som anordnas av valnämndens ordförande och vice ordförande samt 
valsamordnarna Carina Persson och Daniel Persson. 

Utbildningen kommer genomföras vid 3 tillfällen där 4-5 valdistrikt bjuds in per gång.  

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Utbildningen för röstmottagare äger rum måndagen den 15 augusti, tisdagen den 16 
augusti samt torsdagen den 18 augusti. Samtliga dagar kl 17.00-ca 19.00. 

• För de som inte har möjlighet att medverka vid någon utav ovanstående dagar 
kommer ytterligare en dag anordnas för utbildning. 

• Kallelse till utbildningen skickas ut av kommunledningskontoret. 

• Valnämndens ledamöter samt ersättare ska medverka vi någon utav utbildningsda-
garna. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 8   Dnr 2022/119 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ambulerande röstmottagare 

För den som inte kan ta sig till en förtidsröstningslokal eller vallokal på grund av sjukdom 
eller funktionshinder ska det finnas möjlighet att få hjälp av en ambulerande röstmottagare. 

Ambulerande röstmottagare ska till höra ett av kommunens valdistrikt. 

Simrishamns kommun har ett ambulerande team på 3 personer som kommer köra till de 
personer som begär detta.  

Den som önskar få hjälp ska ringa till valkansliet i Simrishamns och får då veta vilken dag 
man kommer få besöket samt om det kommer ske under förmiddag eller eftermiddag. Nå-
gon mer exakt tidsangivelse kommer inte ges.  

För att få hjälp av ambulerande röstmottagare måste man kontakta valkansliet senast kl 
12.00 på valdagen. 

De ambulerande röstmottagarna tillhör Gärsnäs valdistrikt. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Lägger redovisad information till handlingarna. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 9   Dnr 2022/120 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Förtidsröstning på äldreboenden/sjukhus 

Vid RKL valet 2018 genomfördes förtidsröstning på kommunens äldreboenden/servicehus 
samt sjukhuset söndagen före valdagen. 

Eftersom intresset att rösta vid detta tillfälle var lågt använde man sig utav ambulerande 
röstmottagare vid EU-valet 2019. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Vid RKR-valet 2022 ska man erbjuda ambulerande röstmottagare till boende på 
äldreboende/servicehus samt till de som tillfälligt befinner sig på Simrishamns 
sjukhus. 

• Information ska gå ut i god till berörda boenden samt sjukhuset. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 10   Dnr 2022/121 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lämnande av partivalsedlar i röstnings- samt vallokaler 

Valnämnden diskuterar hur leverans av namnvalsedlar ska ske till förtidsröstnings- samt 
vallokaler inför förtidsröstning samt valdag. 

Valkansliet ombesörjer att blanka valsedlar samt partivalsedlar kommer ut till samtliga 
förtidsröstnings- samt vallokaler. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Varje parti ombesörjer att namnvalsedlar kommer ut till förtidsröstnings- samt val-
lokaler.  

• Namnvalsedlarna lämnas till en röstmottagare som därefter placerar dem i valse-
delsstället. 

• Det är upp till varje parti att se till att det finns tillräcklig med namnvalsedlar i re-
spektive förtidsröstnings- resp vallokal. Detta är inget röstmottagarna har ansvar 
för. 

_____ 
Beslutet expedieras till: 
Samtliga gruppledare 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 11   Dnr 2022/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Planering av val under "pandemi" 

Valnämnden diskuterar hur det skulle vara att behöva genomföra valet i en pandemi. 

Kyrkovalet genomfördes under pandemin och det fungerade bra. Köerna blev lite längre, 
men inget man hört något om. 

Valkansliet informerar om att pandemi eller inte så kommer det finnas handsprit och mun-
skydd tillgängliga i samtliga lokaler. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Vid kommande sammanträde ta upp frågan igen utifrån då rådande lägesbild av en 
pandemi. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 12   Dnr 2022/127 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Valnämndens sammanträde 2022 

Valnämndens diskuterar kommande sammanträden innan valets genomförande.  

Diskuteras även onsdagsräkningen som sker den 14 september kl 09.00. Vid onsdagsräk-
ningen tjänstgör valnämnden för att bedöma ogiltiga röster från valdagen samt räkning av 
förtidsröster från andra kommuner. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Valnämnden håller sammanträde den 16 maj respektive 13 juni kl 13.00-15.00. 

• Onsdagsräkningen sker den 14 september kl 09.00. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 13   Dnr 2022/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arvoden till ordförande och vice ordförande  

Ordföranden och vice ordföranden har fasta arvoden för arbetet under valdagen. 

Ordföranden i ett valdistrikt har ett stort ansvar för att se till att allt fungerar under valda-
gen. Vice ordföranden tjänstgör då ordföranden inte är på plats. 

Valnämnden diskuterar ersättningsnivå på de fasta arvoden samt arvoden till röstmottagar-
na vid förtidsröstningen samt arbetet under valdagen. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Det fasta arvodet för ordförande samt vice ordförande under valdagen höjs med 200 
kronor vilket innebär att arvodet till ordföranden blir 4 000 kronor samt vice ordfö-
randen 3 200 kronor. 

• Timlön till röstmottagare baseras enligt tidigare beslut på inkomstbasbeloppet. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 14   Dnr 2022/123 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Kvittera värdeförsändelser med poströster 
 
PostNord kommer hantera försändelser med poströster under valet 2022. 

Uppgifter om vilka som får kvittera försändelser med poströster för Simrishamns kommun 
ska lämnas in till PostNord. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• För Simrishamns kommun får nedanstående personer kvittera ut försändelser med 
poströster från PostNord: 

Carina Persson, Daniel Persson och Lisa Parodi. 

_____ 
Beslutet expedieras till: 
PostNord 
Carina Persson 
Daniel Persson 
Lisa Parodi 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 15   Dnr 2022/142 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av delegeringsbeslut 

Vid årets val använder valmyndigheten datasystemet Valid för att administrera valet 2022. 

För att få behörighet till systemet behöver valnämnden fatta beslut om vilka som ska ges 
behörighet. 

Länsstyrelsen gick ut med att kommunerna så fort som möjligt skulle skicka in blanketter 
för förbindelser för de personer som skulle arbeta i systemet. 

Eftersom ärendet var av en brådskande karaktär beslutade ordföranden den 13 januari 
2022,  på nämndens vägnar, att Carina Persson och Daniel Persson skulle utses att ha behö-
righet i Valid. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Lägga redovisningen till handlingarna. 

_____ 
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