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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) 
Ida Gustafsson (C), tjänstgör för Mats Ernstsson (C) 
Tom stol för Roland Anvegård (KD) 
Tom stol för Mikael Roslund (SD) 
Tom stol för Jonny Eriksson (SD)  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Annemari Salomonsson  

Utses till justerare Rolf Nilsson (S)   

 
Justeringens plats och tid Kansliet, Osby kommunhus , 2022-09-30,  klockan 12:30  
 

Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
49 - 55 

 Annemari Salomonsson   

 
 Ordförande   
 Sonja Svenle-Pettersson (M)   

 
 Justerare   
 Rolf Nilsson (S), vice ordförande   
 

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

Organ Valnämnd  

Sammanträdesdatum 2022-09-27  

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-04 Datum då anslaget tas ned 2022-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
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 Annemari Salomonsson   
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§ 49 

Upprop och protokollets justering 

 
Valnämnden utser Rolf Nilsson (S) att tillsammans med Sonja Svenle-
Pettersson (M) justera dagens protokoll.  
 
Ordförande informerar om att dagens protokoll justeras fredagen den 30 
september 2022, klockan 12:30. 
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§ 50 

Godkännande av dagordning 

 
- Dagordningen godkänns efter de av ordförande Sonja Svenle-Pettersson 

(M) före sammanträdet ändringarna att: 
 

Två anmälningar läggs till punkten anmälningar i dagordningen: 
”Länsstyrelsen Skåne - Kungörelse slutlig rösträkning” samt 
”Valnämnden – Kungörelse valnämndens preliminära rösträk-
ning”.  
 
Informationspunkten ”Kommentarer från röstmottagare 2022” 
ändras till ”Utvärdering från ordförande i valdistrikten 2022”.  
 
En punkt läggs till dagordningen:  
”Behörighet till valdatasystemet, mellanvalsperioden 2022-2024”.  
Nämndsekreterare Helle Rasmussen ska vara ny nämndsekrete-
rare för valnämnden och valnämnden behöver därför besluta om 
att Helle Rasmussen ska tilldelas BAD-behörighet till valdatasy-
stemet.   
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§ 51 

Anmälningar 

 
Valnämndens beslut 
 
- Följande anmälningar läggs till handlingarna: ”Länsstyrelsen Skåne - 

Kungörelse slutlig rösträkning” och ”Valnämnden – Kungörelse val-
nämndens preliminära rösträkning”.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har anmält en kungörelse till valnämnden angående den slut-
liga rösträkningen. Kungörelsen sätts upp på kommunens anslagstavla den 9 
september 2022.  
 
Även valnämndens preliminära rösträkning kungörs på kommunens anslags-
tavlan från och med den 9 september 2022.  
 
Respektive anmälan kungjordes på kommunens anslagstavla mellan den 9 - 
23 september 2022.  
 
 
Beslutet skickas till 
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§ 52 

Information 

 
Valnämndens beslut 
 
- Informationen läggs till handlingarna.  

 
Valsamordnare, Annermari Salomonsson informerar: 
 
Valmyndighetens utvärdering och statistikinsamling 
Valmyndigheten har skickat ut en enkät till kommuner och länsstyrelser den 
26 september 2022. Syftet är att samla in synpunkter angående valgenomfö-
randet. Valnämnden ges möjlighet att lägga till information.  
 
Valdeltagande i Osby kommun 
 
- Valdeltagandet i Osby kommun har preliminärt minskat sedan år 2018. 

Det nedåtgående valdeltagande följer en nationell trend för valdelta-
gande år 2022.  

- Antalet mottagna förtidsröster under valperioden har ökat med +12,2 % 
jämfört med RKL-valen 2018 

- Antalet mottagna förtidsröster i lokal med begränsat tillträde har mins-
kat med -9,2 %  

- Antalet mottagna röster genom ambulerande röstmottagning har ökat 
med 100% jämfört med RKL-valen 2018.  

 
Utvärdering från ordförande i valdistrikten 2022 
Ordförande i valdistrikten 2022 har gjort en utvärdering av valgenomföran-
det 2022. Utvärderingarna är sammanställda i skrivelsen ”Utvärdering från 
ordförande i valdistrikten RKR-val 2022”, KS/2022:308. Valnämnden in-
formeras muntligt om vad som framkommit i utvärderingen.  
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§ 53 

Valnämndens utvärdering av RKR-val 2022 

 

KS/2022:308 111 
Valnämndens beslut 
 

- Valnämnden ska utvärdera årets val och valgenomförande.  
 

- Valnämnden uppdrar åt valsamordnare Annemari Salomonsson att 
sammanställa valnämndens utvärdering.  

 
Sammanfattning av ärende 
På sammanträdet utvärderar valnämnden årets val och valgenomförande i 
kommunen. Då utvärderingen görs muntligt under sammanträdet, uppdras 
valsamordnare Annemari Salomonsson att sammanställa utvärderingen 
skriftligt. Utvärderingen läggs till som protokollbilaga Dnr KS/2022:308 
efter det att sammanträdet avslutats.   
 
 
Beslutet skickas till 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs! Detta är en  
protokollbilaga 

till § 53 
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KS/2022:308  111 
Valnämndens utvärdering av RKR-val 2022 

Nedan följer en sammanställning av valnämndens utvärdering av de all-
männa valen 2022.  

 

Allmänt 

Valnämnden tackar valsamordnare för ett väl genomfört arbete. Valnämn-
den konstaterar att en viss ökning av misstag har skett under röstmottagning 
i år samt att valgenomförandet har krävt fler röstmottagare än vid tidigare 
år. 
 
Köer 
 
- Köbildning under årets val har varit knapp, med en upplevd kötid på 

högst 15 minuter på valdagen. På valdagen har kö skapats framförallt 
när förstagångsväljare eller personer som inte talar flytande svenska 
har frågat hur man röstar. Köbildning upplevs även ha uppstått i lo-
kaler när arbetsdelningen har varit otydlig eller beroende på bris-
tande effektivitet i arbete med köhantering. Valnämnden konstaterar 
att det är viktigt att en person hela tiden kan vara kövärd vid röstmot-
tagningen. Ingen köbildning efter 20:00 har rapporterats från vallo-
kalerna.  

 
- Många väljare upplevs ha saknat att få valsedlar hemskickade i år. 

Det har förmodligen bidragit till att väljare stannat längre bakom val-
sedelställen.  

 
Valsedelställ och valsedlar 

 
- Det har uppstått oordning i valsedelställen och en likformig place-

ring av valsedlar i valsedelställen har inte alltid presenterats i respek-
tive lokal. Orsak anses vara att: i vissa fall har det upplevts otydligt 
hur valsedlarna ska placeras, instruktioner har inte alltid följts i loka-
lerna och det har varit svårt att hinna gå bakom för att kontrollera 
valsedelställen när de har varit många väljare i lokalerna.  
 

- Valnämnden föreslår att man eventuellt skulle kunna ha ett bord av-
sides i lokalen där det går att demonstrera hur det går till att avlägga 
sin röst. Det skulle separera momentet att förklara hur röstningen går 
till, från en effektiv köhantering för de väljare som väl känner till hur 
man röstar.  
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Bemanning 
 

- Valnämnden önskar ökad bemanning inför framtida val, eftersom 
delmomenten i röstmottagningen är fler samt att antalet frågor från 
väljare upplevs ta mycket tid under röstmottagningen. En större ar-
betsgrupp skulle frigöra röstmottagare att svara på frågor och att ta 
mindre pauser.  
 

- Valnämnden önskar att röstmottagare har en timme för förberedelser 
inför röstmottagningen, för respektive arbetsgrupp under förtidsröst-
ningen.  

 
Utbildning av röstmottagare 
 
- Det behövs tydligare instruktioner vid utbildningen om olika mo-

ment i röstmottagning och rösträkning. Bland annat bör det ytterli-
gare förtydligas att alla omslag och valkassar ska vara förseglade un-
der transport från vallokal till valnämnden. Det behövs även extra 
förtydliganden om att röstmottagarna ska räkna om en gång om anta-
len inte stämmer överens under rösträkningen. 
 

- Valnämnden anser även att utbildning av röstmottagare behöver vara 
separat för de röstmottagare som ska arbeta på valdagen respektive 
de röstmottagare som arbetar med förtidsröstning. Det kommer att 
kräva fler utbildningstimmar och utbetalningar av arvode eftersom 
vissa röstmottagare kommer att behöva gå på två utbildningstill-
fällen. 
 

- Röstmottagare bör genomgå Valmyndighetens utbildning före det att 
de deltar på utbildningstillfället.  

 
Budget 
 
- Budgeten bör öka för valnämnden då röstmottagningen kräver en 

ökad bemanning/tjänstgöring av röstmottagare och valnämnd inför 
nästa val samt att det finns ett ökat behov av planering inför val och 
valarbetet.  

 
Röstmottagning i lokal med begränsat tillträde 
 
- Det bör ej beslutas om fasta tider på äldreboenden eftersom det kan 

ta olika lång tid med röstmottagning på varje boende. Istället borde 
boenden tilldelas en ungefärlig tid när röstmottagarna kommer till 
lokalen. Det behövs också mer tid för röstmottagning på boenden 
och gärna möjlighet till ambulerande röstmottagning parallellt eller 
efter avslutad röstmottagning i lokalen, för de boende som inte kan 
förflytta sig till lokalen. Detta kommer att kräva längre tid för röst-
mottagning.  
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- Vid röstmottagning på Rönnebacken äldreboende har tidigare terapi-
lokalen använts. I år användes konferenssalen. Röstmottagning i te-
rapilokalen gjorde lokalen mer tillgänglig för de boende och val-
nämnden önskar att röstmottagning sker där även i framtiden.  

 
Ambulerande röstmottagning 
 
- Vid ambulerande röstmottagning bör röstmottagarna utrustas med en 

pärm som innehåller plastfickor med fack, lika stora som valsedlar. 
Valsedlarna placeras i facken och kan på ett enklare sätt presenteras 
för väljaren. Det bidrar även till att mindre och smidigare material 
transporteras mellan de väljare som besöks.  

 
Förtäring 
 
- Valnämnden anser att de bör erbjuda kaffe och vatten till röstmotta-

gare som arbetar pass om 5 timmar med förtidsröstning, men att 
röstmottagarna själva får stå för eventuell förtäring. 

 
Valnämndens tjänstgöring på valdagen 
 
- Valnämndens närvaro i vallokalerna på valdagen upplevdes som 

nödvändig och bra. Däremot upplevdes det i vissa fall som överflö-
digt när valnämnden var närvarande vid rösträkningen, eftersom de 
inte deltog i rösträkningen.  

 
Till kommunala partier 
 
- Valnämnden önskar att de kommunala partierna framför till förtro-

endevalda i partiet att den som antar en förtroendepost i valnämnden 
även ska vara tillgänglig för och prioritera valarbete när det är valår.  

 
Till Osby kommun 

 
- Valnämnden påpekar att det behövs ett ökat planerande arbete från 

kommunen, framförallt med hänsyn till att budgeten för valnämn-
dens arbete behöver en kraftfull ökning och beslutas året innan valår. 
Valen i år har krävt fler röstmottagare, mer tjänstgöring för val-
nämnden, behov av mer planering inför valen samt ett ökat behov av 
materialinköp.  

 
Till Valmyndigheten 

 
- Till Valmyndigheten riktar valnämnden en önskan om att separera 

rapportpartier och övriga partier i valsedelställ. Det skulle underlätta 
att upprätthålla ordningen i valsedelställen samtidigt som det skulle 
anses vara mer lättöverskådligt för väljarna.  
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- Valnämnden menar också att placeringen av blanka valsedlar fram-
för partivalsedlarna gör de blanka valsedlarna mindre synliga i val-
sedelställen. Om de skulle stå under namnvalsedlar i valsedelställen 
upplevs de kunna synas bättre.  

 
- Ett stort antal namnvalsedlar och partivalsedlar, i separata valsedel-

ställ, upplevs av valnämnden som en otydlig framställning. Det upp-
levs vara svårt för väljare att veta bland vilka valsedlar de ska välja.  

 
- Valnämnden menar även att det inte finns tydliga instruktioner för 

hur synskadade och blinda personer ska erbjudas stöd vid röstmot-
tagning. Valhemligheten riskeras att röjas vid verbalt stöd med in-
formation om deltagande partier.  

 
- Valnämnden önskar en tydligare utbildning från Valmyndigheten till 

nästa val. Det var för mycket information detta år än vid tidigare val.  
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§ 54 

Delårsrapport 2022 

KS/2022:197   111 

 
Valnämndens beslut 
 
- Delårsrapporten för Valnämnden, med en budget som till och med sep-

tember 2022 överskrids med 33 tkr, godkänns.  
 
Sammanfattning av ärende 
 
Valnämnden konstaterar att årets val har överstigit valnämndens budget, 
men att detta har varit nödvändigt eftersom valnämden arbetat mer med va-
len, arbetsmoment har tagit längre tid, fler röstmottagare har behövt arbeta 
än planerat och nödvändigt material är inköpt. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
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Valnämnden    

Budget 2022 ,tkr    

    

  Uppföljning  
Avser Belopp Sept Kommentar 
Valarbete och arbledning kansli 43 43  
    

Valsamordnare 200 220 
Något högre tjänstgöringstid för  
valsamordnaren har varit nödvändig. 

    

Arvoden för valnämnd och 
röstmottagning 443 480 

Fler röstmottagare under förtids- 
röstning samt längre tjänstgörings- 
tider under valdagen 

    

    
Lokalhyror 8 4  

Material 10 25 

Infoskärmar och säkerhetsskåp som  
även fortsättningsvis kan användas i 
kommunen. 

Telefoni mm 2 2 
Hotell och reskostnader 3 2  
Representation 5 1  
Annonsering  7 0  
Larm och bevakning 15 0  
IT-licenser 4 0  
Kurser 5 1  
Summa övriga kostnader 59 35  
    
Summa kostnader 745 778  
    
Statsbidrag valmyndigheten -395 -395  
    
Nettokostnad 350 383  
    

    
Budgetram från kommunfullmäktige 350 350  
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§ 55 

Behörighet till valdatasystemet, mellanvalsperioden 
2022-2024 

 
KS/2021:233   000 

 
Valnämndens beslut 
 
- Att Helle Rasmussen tilldelas BAD-behörighet till valdatasystemet Va-

lid under mellanvalsperioden 2022- 2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helle Rasmussen ska bli ny nämdsekreterare för valnämnden efter det att 
valsamordnare Annemari Salomonsson har avslutat sin tjänst som valsam-
ordnare den 15 oktober 2022. Eftersom att valnämnden behöver en tjänste-
person som har inloggning till valdatasystemet under mellanvalsperioden är 
det lämpligt att Helle Rasmussen tillges BAD-behörighet.  För att Helle 
Rasmussen ska få BAD-behörighet till Valid behöver valnämnden godkänna 
detta och protokollsutdrag skickas till Länsstyrelsen Skåne. 
 
 
Beslut skickas till: 
Nämndesekreterare, Helle Rasmussen 
Valsamordnare, Annemari Salomonsson 
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