
  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-12  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 14.30-15.30 
 Beslutande Matts Karlsson (M) 
Thomas Öhlin (S) 
Bertil Bjerstam (C) 
Inga-Lill Högberg (L) 
Eva Holmberg (S) tjänstgör för Ingalill Bjartén (S) 
Christer Vigren (ÖP) tjänstgör för Ingemar Hansson (V) 
Jenny Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Kristina Nilsson (M) 
Åsa Blixt (SD) 
 
Carina Persson, nämndsekreterare/valsamordnare 
Daniel Persson, kontorsvaktmästare/valsamordnare 

Utses att justera Jenny Assarsson  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 24-29 
 Sekreterare 

 
Carina Persson  

 Ordförande 
 

Matts Karlsson  

 Justerande Jenny Assarsson 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-12 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-10-31 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-11-22 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Carina Persson 
 

 

1



  
 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-12  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 24 Val av justerare 2022/129 3 
§ 25 Fastställande av ärendelista 2022/130 4 
§ 26 Sammanfattning av valet 2022 samt ev avvikelser 2022/357 5 
§ 27 Ekonomisk redovisning gällande valnämnden 2022/358 6 
§ 28 Justering av fasta arvoden för ordförande och vice 

ordföranden - valet 2022 
2022/359 7 

§ 29 Övrigt 2022/224 8 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 24   Dnr 2022/129 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare 

 Att justera dagens protokoll utses Jenny Assarsson (SD). 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2022/130 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Godkänner upprättad ärendelista. 

_____ 
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2022/357 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanfattning av valet 2022 samt eventuella avvikelser 

Ärendebeskrivning 

Valsamordnare Carina Persson och Daniel Persson informerar om hur valets genomförande 
har fungerat. 

Deras bedömning är att arbetet med förtidsröstning, ambulerande röstmottagning samt ar-
betet på valdagen har fungerat utmärkt. Röstmottagarna har genomfört sitt arbete på ett 
föredömligt sätt vilket visar sig bland annat genom att valkansliet inte fått några telefon-
samtal om felaktigheter el dylikt. 

De få samtal som valkansliet fått har bland annat handlat om att man anser vi haft fel val-
sedlar vilket grundar sig på att man inte känner till att kommunerna är indelade i olika val-
kretsar. 

En artikel i den digitala delen av Ystads Allehanda gjorde att valkansliet blev ifrågasatta då 
en person gått ut med att en namnvalsedel tillhörande annan kommun blev ogiltig om man 
använde den i sin ”egen” kommun vilket den inte blir eftersom rösten tillfaller partier i den 
kommun man är mantalsskriven i.  

Under hela valdagen var det köbildning vid ett flertal vallokaler men trots detta upplevde 
man att stämningen var god. Att köbildningen skulle påverka röstdeltagandet är inget som 
valkansliet fått till sig. 

Valnämnden diskuterar möjligheten att vid kommande val ha två valsedelsställ i stället för 
ett. Möjligheten finns men det innebär att man behöver vara fler röstmottagare som jobbar 
samtidigt. 

Några problem med larm i lokalerna förekom inte vid årets val däremot får man göra en 
grundligare genomgång för varje lokal vad som gäller t ex med belysning.  I en av våra 
vallokaler slocknade belysningen innan sammanräkningen var klar. Jourpersonal fick till-
kallas för att man åter skulle få belysning i lokalen. 

VALNÄMNDENS BESLUT 

• Lägga informationen till handlingarna. 

_____ 
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  2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2022/358 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk redovisning gällande valnämnden 

Ärendebeskrivning  

Genomgång sker av budgeten för valnämnden. 
 
Budgeten är på 400 000 kronor plus bidrag på 594 554 kronor – totalt 994 554 kronor. 
 
Fram till dagens datum har man förbrukat 308 803 kronor. Tillkommer kostnader för röst-
mottagarnas arbete under hela röstningsperioden, d v s 24 augusti-11 september. Detta 
kommer betalas ut i samband med löneutbetalningen den 27 oktober 2022. 
 
VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Lägga informationen till handlingarna. 
 
_____ 
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§ 28   Dnr 2022/359 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Justering av fasta arvoden för ordförande och vice ordföranden - valet 
2022 

Ärendebeskrivning  

Valnämnden har tidigare fattat beslut om att ordföranden samt vice ordföranden får ett fast 
arvode för arbetet på valdagen, 4 000 kronor respektive 3 200 kronor. 
 
Synpunkter på de fasta arvodena har inkommit från en del ordförande/vice ordförande med 
anledning av att en del röstmottagare kommer få betydligt mer i ersättning än vad det fasta 
arvodet ger. En anledning till detta är att valdistrikten arbetat fler timmar än vad man gjort 
vid tidigare val. 
 
Valnämnden diskuterar hur man ska kunna reglera ersättningen för ordföranden samt vice 
ordföranden för att få fram en ersättning som kan baseras på ansvaret dessa personer har 
för valarbetet under dagen. 
 
Valsamordnarna har tagit fram ett förslag som innebär att utöver det fasta arvodet bör ti-
mersättning utgå från kl 23.00 alt 00.00. Timersättningen innebär 264.75 per timme fram 
tills överlämnat av valmaterialet gjorts hos valkansliet i Simrishamn. 
 
VALNÄMNDENS BESLUT 
 

• Utöver det fasta arvodet som utgår till ordförande och vice ordförande ska timer-
sättning med 264.75/timme utgå fr o m kl 23.00 fram tills valmaterialet är överläm-
nat till valkansliet i Simrishamn.  

 
_____  
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 Valnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2022/224 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

Ordföranden, Matts Karlsson (M), tackar personalen som hanterar 2022-års valarbete i 
kommunen. 

Tackar även ledamöter och ersättare i valnämnden för den här mandatperioden.  

_____ 
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