
Valnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(9) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-16 

 Plats och tid Sammanträdesrum Lönsboda, kommunhuset i Osby klockan 10:00 

Beslutande Sonja Svenle-Pettersson (M), ordförande  
Rolf Nilsson (S), vice ordförande 
Michael Svensson (S) 
Mikael Roslund (SD) 
Mats Ernstsson (C) 
Jonny Eriksson (SD) 
Erling Persson (L), tjänstgör för Roland Anvegård (KD) 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Arne Gustavsson (S) 
Ida Gustafsson (C) 
Bo Bjursgård (SD) 
Christine Ivarsson (M)  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Annemari Salomonsson 

Utses till justerare Rolf Nilsson (S)  

Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby. Torsdagen den 18 augusti 2022, klockan 17:30. , 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer 38 - 43 

Annemari Salomonsson 

Ordförande 
Sonja Svenle-Pettersson (M) 

Justerare 
Rolf Nilsson (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnd  

Sammanträdesdatum 2022-08-16  

Datum då anslaget sätts upp 2022-08-19 Datum då anslaget tas ned 2022-09-12 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 

Underskrift 
Annemari Salomonsson 
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Ärendelista 
 
  

§ 38 Upprop och protokollets justering 

§ 39 Godkännande av dagordning 

§ 40 
     

Anmälan av delegationsbeslut 

§ 41 

     - Rekrytering av ordförande och vice ordförande till valdistrikten 

     - Ändring av öppettider för röstningslokalerna i Killeberg och          

        Visseltofta 

     - Rutin vid incidenter, hot och våld i val- eller röstningslokaler 

     - Tillägg till Valmyndighetens handledningar RKR-val 2022 

 

Information 

- Förtidsröstning i lokal med begränsat tillträde 

- Utbildning av röstmottagare 

- Schema för röstmottagare 

- Valnämndens tjänstgöring på valdagen 

- Annonsering om valet 

- Vallagen, häfte 

- Valmyndighetens handledningar 

- Lokala rutiner – val 2022 

§ 42 Valnämndens preliminära rösträkning 

§ 43 Transport till Länsstyrelsen 
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§ 38 

Upprop och protokollets justering 
Valnämnden utser Rolf Nilsson (S) till justerare, som tillsammans med ord-
förande Sonja Svenle-Pettersson (M) justerar dagens protokoll.  
 
Ordförande meddelar att justering äger rum torsdag den 18 augusti 2022, 
klockan 17:30 på kansliet, kommunhuset Osby.   
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§ 39 

Godkännande av dagordning 
- Dagordningen godkänns efter den av ordförande Sonja Svenle-

Pettersson (M) före sammanträdet ändringen att: 
 

Två delegationsbeslut läggs till under punkt 3 i dagordningen: 
”Rutin vid incidenter, hot och våld i val- eller röstningslokaler” 
”Tillägg till Valmyndighetens handledningar RKR-val 2022” 
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§ 40 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
KS/2021:233   000 

Valnämndens beslut 

- Anmälningar läggs till handlingarna, med två delegationsbeslut tillagda. 
Delegationsbeslut med diarienummer KS/2022:262 och KS/2022:272 är 
tillagda i ärendet. Tillagda delegationsbeslut finns som bilaga till proto-
kollet.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till valnämndens presidium och 
tjänsteman enligt en av valnämnden antagen delegationsordning. Dessa be-
slut ska redovisas till valnämnden. Redovisning innebär inte att valnämnden 
får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det valnämn-
den fritt att återkalla lämnad delegation.  
 
Valnämnden har överlåtit ansvar för åtgärd till tjänsteman enligt den av val-
nämnden godkända verksamhetsskyddsanalys för allmänna val i Osby 
kommun. Beslut om åtgärd gäller för rutin vid incidenter, hot och våld i val- 
eller röstningslokal.  
 
I Valmyndighetens handledningar för röstmottagning hänvisas röstmotta-
gare i vissa moment till valnämndens lokala rutiner och instruktioner för 
uppdraget. Rutinerna berör instruktioner i praktiska frågor där beslutsfat-
tande är på tjänstemannanivå.  
 
 
Beslut tagna i valnämnden: 
 
Dnr KS/2022:233 
Rekrytering av ordförande och vice ordförande till valdistrikten. 
Enligt valnämndens delegationsordning punkt 3.3 har beslut tagits om ord-
förande och vice ordförande till valdistrikten i Osby kommun, daterad 2022-
07-13 från ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) och vice ordförande 
Rolf Nilsson (S).   
 
Dnr KS/2022:233 
Ändring av öppettider för röstningslokalerna i Killeberg och Visseltofta.  
Röstningslokalerna saknar fullgott skalskydd för förvaring av röster. Beslut 
om öppettider har tagits för att säkerställa en god hantering och förvaring av 
förtidsröster från lokalerna, daterad 2022-06-03 från ordförande Sonja Sven-
le-Pettersson (M) och vice ordförande Rolf Nilsson (S).    
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Dnr KS/2022:262 
Rutin vid incidenter, hot och våld i val- eller röstningslokaler.  
Beslut om rutin är taget, daterad 2022-08-15, från t.f. kanslichef Gunnar 
Elvingsson.  
 
Dnr KS/2022:272 
Tillägg till Valmyndighetens handledningar RKR-val 2022. 
Beslut om rutin är taget, daterad 2022-08-15, från t.f. kanslichef Gunnar 
Elvingsson. 
 
Beslutet skickas till 
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§ 41 

Information 
 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson informerar om:  
- Förtidsröstning i lokal med begränsat tillträde 
- Utbildning av röstmottagare 
- Schema röstmottagare 
- Valnämndens tjänstgöring på valdagen 
- Annonsering om valet 
- Vallagen, häfte 
- Valmyndighetens handledningar 
- Lokala rutiner - Val 2022 
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§ 42 

Valnämndens preliminära rösträkning 
 
KS/2021:233   000 

 Valnämndens beslut  

- Att valnämndens ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) uppdras att 
leda arbetet vid den preliminära rösträkningen. 

- Att valnämndens vice ordförande Rolf Nilsson (S) och ledamot Mats 
Ernstsson (C) arbetar som rösträknare.  

- Att Mikael Roslund (SD) utses att närvara på valnämndens preliminära 
rösträkning samt att vara rösträknare vid behov. 

- Att Michael Svensson och Erling Persson utses att ersätta ovan nämnda 
ledamöter vid eventuell frånvaro. 

- Att valsamordnare ansvarar för registrering i Valid samt kopiering och 
utskrift av dokument enligt Valmyndighetens handledning för valnämn-
dens preliminära rösträkning.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppsamlingsräkningen innehåller många olika delmoment och kräver en 
stor arbetsinsats. Det är viktigt att förbereda de olika momenten, så att upp-
samlingsräkningen kan genomföras lugnt och metodiskt. Det är därför vik-
tigt att det finns en tydlig struktur och arbetsdelning inför den preliminära 
rösträkningen.  

Nytt för i år är att valnämnden ska sammanträda för att granska och räkna 
de röster som inte som inte räknades i vallokalerna. Sammanträdet är offent-
ligt enligt kap. 12 § 1 Vallag (2005:837) och är onsdagen den 14 september 
2022, klockan 09:00 – 12:00 i fullmäktigesalen i Osby.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Valnämndens preliminära rösträkning”, daterad den 29 
juli 2022, från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef 
Gunnar Elvingsson. 

Beslutet skickas till  
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§ 43 

Transport till Länsstyrelsen 
 
KS/2021:233   000 

  Valnämndens beslut  
 

- Ordförande Sonja Svenle-Pettersson (M) och vice ordföranden Rolf Nils-
son (S) uppdras att transportera avgivna röster m.m. till Länsstyrelsen 
Skåne måndag den 12 september 2022 och onsdag den 14 september 
2022.  

- Transport ska ske med bil. Rösterna ska förvaras i låst bagagutrymme. 
Bilen ska inte lämnas oövervakad under färd. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt.   
Sammanfattning av ärendet 

Måndagen efter valdagen ska valkassarna innehållande materialet från val-
dagen transporteras till länsstyrelsen. Av säkerhetsskäl krävs att minst två 
personer tillsammans transporterar materialet.  

På onsdagen genomförs valnämndens preliminära rösträkningen där förtids-
röster som inte skickats ut till vallokalerna, röster som kommit tillbaka från 
valdistrikten samt de förtidsröster som kommit in under valdagen ska räk-
nas. När detta arbete genomförts ska materialet transporteras till länsstyrel-
sen samma dag. Även vid detta tillfälle ska det av säkerhetsskäl vara minst 
två personer som närvarar vid transporten.  

Av säkerhetsskäl ska transport även ske med bil. Materialet ska förvaras i ett 
låst bagagutrymme och bilen ska inte lämnas oövervakad under transport.  

Länsstyrelsen informerar om schema för inlämning av valkassar från kom-
munen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Transport till Länsstyrelsen”, daterad den 25 juli 2022, 
från valsamordnare Annemari Salomonsson och tf. kanslichef Gunnar El-
vingsson. 

Beslutet skickas till  
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