
  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-05-16  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Rådhuset, stora salen, kl 13.00-13.45 
 Beslutande Matts Karlsson (M) 
Anders Larsson (S) tjänstgör för Thomas Öhlin (S) 
Bertil Bjerstam (C) 
Inga-Lill Högberg (L) 
Ingalill Bjartén (S) 
Christer Vigren (ÖP) tjänstgör för Ingemar Hansson (V) 
Jenny Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Kristina Nilsson (M) 
Eva Skånberg (KD) 
 
Daniel Persson, valsamordnare 
Carina Persson, nämndsekreterare/valsamordnare 

Utses att justera Bertil Bjerstam  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 16-23 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Matts Karlsson  

 Justerande Bertil Bjerstam 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-16 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-05-31 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-06-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
 

 

1



  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-05-16  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 16 Val av justerare 2022/129 3 
§ 17 Fastställande av ärendelista 2022/130 4 
§ 18 Information om säkerhet vid valet 2022/116 5 
§ 19 Planering av val under "pandemi" 2022/124 6 
§ 20 Fikaersättning vid förtidsröstning samt ambulerande 

röstmottagning 
2022/188 7 

§ 21 Personalpool inför valdagen 2022 2022/195 8 
§ 22 Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare 

som nekas att rösta 
2022/199 9 

§ 23 Övrigt 2022/224 10 
 

 

2



  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-16  
 
 
 
 
 
 

§ 16   Dnr 2022/129 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

Att justera dagens protokoll utses Bertil Bjerstam (C). 

_____ 
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§ 17   Dnr 2022/130 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

En punkt har tillkommit på dagens ärendelista: punkt 8 ”Övrigt”.  

VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av ärende enligt ovan. 
 
_____ 
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  2022-05-16  
 
 
 
 
 
 

§ 18   Dnr 2022/116 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information om säkerhet vid valet 

Säkerhetssamordnare Anna Jakobsson informerar om säkerheten vid kommande val. 

Viktigt att informationen förmedlas vidare till de som kommer jobba med valet i september 
2022. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Information om säkerhet vid valet ska tas upp på den obligatoriska utbildningen 
som samtliga röstmottagare får inför valet. 

_____ 
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§ 19   Dnr 2022/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Planering av val under "pandemi" 

Ärendebeskrivning 

Vid valnämndens sammanträde den 21 mars diskuterades hur man skulle kunna genomföra 
ett val under pandemi.  
 
Valnämnden beslutade ta upp frågan igen vid sitt sammanträde den 16 maj. 
 
Valkansliet informerar om att munskydd och handsprit har köpts in. Man utgår också ifrån 
att Valmyndigheten/Länsstyrelsen kommer med rekommendationer om detta skulle bli 
aktuellt. 
 
VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ärendet diskuteras vidare vid Valnämndens sammanträde den 13 juni. 
 
_____ 
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§ 20   Dnr 2022/188 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fikaersättning vid förtidsröstning samt ambulerande röstmottagning 

Ärendebeskrivning  

För de som tjänstgör som röstmottagare vid förtidsröstning, valdagen samt ambulerande 
röstmottagning har ersättning utgått till förtäring. 
 
Vid RKL-valet 2018 var ersättning enligt nedan: 
 

- Varje valdistrikt fick 1 000 kronor till förtäring under dagen. 
 

- För de som tjänstgjorde vid förtidsröstning respektive ambulerande röstmottagning 
fick man 100 kronor per pass till förtäring. 
 

Valnämnden diskuterar ersättningsnivån för förtäring och anser att ersättningen bör höjas 
till 1 200 kronor vid valdagen samt 100 kronor/person vid förtidsröstning respektive ambu-
lerande röstmottagning. 
 
VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ersättningen till förtäring under valdagen är 1 200 kronor per valdistrikt. 
 

• Ersättningen till förtäring vid förtidsröstning samt vid ambulerande röstmottagning 
är 100 kronor/per person/dag. 
 

_____ 
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§ 21   Dnr 2022/195 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Personalpool inför valdagen 2022 

Vid tidigare val har Simrishamns kommun inte haft någon personalpool inför eventuell 
frånvaro för röstmottagare under valdagen. 

Valkansliets erfarenhet är att valdistrikten ändrat sin schemaläggning så man ändå kunnat 
tjänstgöra 4 personer per pass. 

Valnämnden diskuterar behovet av en personalpool samt hur ersättning skall utgå då man 
är i så kallad ”jour” under hela valdagen. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Frågan om personalpool samt ersättning tas upp på valnämndens sammanträde den 
13 juni 2022. 

_____ 

 

 

8



  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-16  
 
 
 
 
 
 

§ 22   Dnr 2022/199 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ställningstagande om felaktig avprickning och väljare som nekas att rös-
ta 

Ärendebeskrivning  

Valmyndigheten har uppdragit åt valnämnderna att fatta beslut om hur man ska hantera 
felaktig avprickning i röstlängden. 
En felaktig avprickning innebär att den som kommer för att rösta och felaktigt blivit av-
prickad i röstlängden inte har rätt att rösta. 
 
Valmyndighetens bedömning av om en korrigering eller ett nekande ska göras är av sådan 
art att bedömningen ska göras av valnämnden, men för en praktisk hantering krävs att val-
nämnden delegerar uppgiften till ordföranden i valdistriktet. 
 
Valnämnden diskuterar huruvida delegationen även ska ges till vice ordförande i valdi-
striktet. I övrigt ställer man sig bakom Valmyndighetens ställningstagande. 
 
VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Valnämnden i Simrishamns kommun delegerar till valdistriktens ordförande samt 
vice ordförande ta ställning till om att genomföra korrigering eller ett nekande då 
felaktig avprickning gjorts i röstlängd. 

 
• Samtliga ordföranden samt vice ordföranden ska ges utbildning i under vilka förut-

sättningar en korrigering eller ett nekande kan ske samt hur dessa åtgärder ska ske 
och dokumenteras. 

 
_____ 
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§ 23   Dnr 2022/224 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

Valkansliet informerar om att förtidsröstnings- respektive vallokal i Borrby är ändrad från 
sporthallen till Borrby församlingshem. 

Anledning är att sporthallen inte uppfyllde de krav som ställs för personer med funktions-
nedsättning. 

Valnämnden har tidigare beslutat att utbildning för röstmottagare ska ske den 15, 16 samt 
18 augusti, kl 17.00-19.00. Tiden är ändrad till 18.00-20.00. 

Valkansliet kommer bjuda in samtliga gruppledare för en information den 15 juni, kl 
18.00. 

Valnämndens nästa sammanträde äger rum den 13 juni, kl 13.00. 

_____ 
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