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Valnämnden 
2022-05-19 

  

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Bjälken, Tillväxthuset i Sävsjö, mellan klockan 13.00-15.12. Ajournering av 

sammanträdet mellan 14.02-14.14. 

Beslutande Bengt Persson (S) ordförande 

Johnny Thorstensson (M) Vice ordförande 

Annika Andersson (KD)  

Per-Egon Eliasson (KD) 

Stig Hagelvik (C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare 

 

Bert Runesson, valsamordnare 

Karolina Olsson, sekreterare 

Olle Denke, säkerhetssamordnare 

Jan Brandin 

 

 

 

Utses att justera Johnny Thorstensson (M) 

Justeringens  
plats och tid 

Onsdagen den 25 maj, klockan 11.00 

Ordförande 

 

 

......................................................................... 

 

Paragrafer 
§§ 22-32 

 

 

Bengt Persson (S) 

 

 

................................. 

Justerande 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

.........................................................................................................................  

 

 

 

 Johnny Thorstensson (M)  

Sekreterare 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

.........................................................................................................................  

 

 

 

 Karolina Olsson  
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Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-05-19 

Anslagsdatum: 2022-05-26 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-06-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift 
 
...…………………………………………………………….. 
Karolina Olsson 
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§ 22                                                            
 

Information från av Länsstyrelsen anordnat möte om RKR-

val 

Valnämnden beslutar 
att notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare Bert Runesson informerar valnämnden om genomförd utbildning 

hos Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen informerade om lagkrav och 

andra förutsättningar för genomförandet av de allmänna valen under år 2022. 

Ämnen som togs upp var bland annat rollfördelningen mellan aktörer i processen, 

vallokalernas tillgänglighet, valsäkerhet samt vägledande ställningstaganden från 

Valmyndigheten.  

 

Valnämndens ordförande, vice ordförande, valsamordnare och kanslisamordnare 

deltog i utbildningen.  
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§ 23                                                             
 

Säkerhetsfrågor 

Valnämnden beslutar 
1. att notera informationen. 

2. att upprätta rutiner för att hantera kopiering av förtidsröstningslista. 

 

Sammanfattning  
Säkerhetssamordnare Olle Denke informerar valnämnden om det nationella 

säkerhetsläget. I fokus för kommunens säkerhetsarbete är 

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) men även den överenskommelse som finns 

mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för 

samhällsskydd- och beredskap (MSB).  

 

Vidare informeras valnämnden om: 

• Säkerhetsanalys och säkerhetsläge,  

• Hot mot förtroendevalda. 

 

Valnämnden diskuterar frågor kopplade till rutiner i valarbetet och 

transportkedjan samt röstningslokaler i beredskap. På sammanträdet beslutar 

valnämnden att upprätta rutiner för att hantera ”säkerhetskopior” av 

förtidsröstningslista. 

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
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§ 24                                                            
 

Rapport om rekrytering av röstmottagare 

Valnämnden beslutar 
1. att notera informationen. 

2. att valsamordnare upprättar en lista på personer som kan tjänstgöra 

som röstmottagare om ordinarie är frånvarande. Dessa personer ska 

även genomföra utbildningen för röstmottagare. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare Bert Runesson informerar valnämnden om rekryteringen av 

röstmottagare, både till valdagen och förtidsröstningen. Valnämnden har sedan 

tidigare beslutat att öka bemanningen av röstmottagare från sex personer till åtta 

personer i varje valdistrikt.  

 

Rekryteringen av röstmottagare till förtidsröstningen är god. De flesta platser har 

fyllts av ordföranden för respektive valdistrikt och valnämnden har även tillgång 

till ersättare som kan tjänstgöra i förtidsröstningslokal vid frånvaro. Gällande 

bemanningen av röstmottagare på valdagen så har Sävsjö och Rörvik valdistrikt 

fortsatt några platser kvar att fylla men de är på god väg att fastställa detta. Vidare 

finns det fortsatt personer som har anmält intresse för att vara röstmottagare. Ett 

förslag som uppkommer på dagens sammanträde är att det utöver ordinarie 

röstmottagare även finns en ”bemanningspool” av personer som kan ställa upp 

och tjänstgöra ifall någon av de ordinarie röstmottagarna är frånvarande. De som 

ingår i ”bemanningspoolen” behöver också gå utbildningen för röstmottagare som 

hålls under augusti månad. 

 

Beslutet skickas till 
Valsamordnare 
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§ 25                                                        Diarienummer: KS 2022/194 
 

Arvoden till röstmottagare 

Valnämnden beslutar 
1. att ett fast arvode till röstmottagare under 2022 års allmänna val 

uppgår till 2200 kronor. 

 

2. att ordförande och vice ordförande i varje valdistrikt dessutom får ett 

fast arvode för förberedelsearbete om 1300 kronor respektive 1100 

kronor utöver arvodet som gäller för röstmottagare.  

 

3. att ersättning till röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningen 

på valdagen uppgår till 213 kronor per timme.  

 

4. att samtliga röstmottagare från och med midnatt mellan den 11 och 12 

september ersätts med ett timarvode på 250 kronor per timme utöver 

det fasta arvodet.  

 

5. att reseersättning gäller för samtliga röstmottagare enligt de fastställda 

ersättningsnivåerna i ”Sävsjö kommuns reglemente för ersättning till 

förtroendevalda 2019-2022”. 

 

Sammanfattning 
Inför de allmänna valen 2022 föreslår presidiet en höjning av det fasta arvodet för 

röstmottagare med 200 kronor, från 2000 kronor till 2200 kronor. Arvodet gäller 

för tjänstgöring som röstmottagare i vallokal på valdagen. Dessutom föreslås en 

höjning av ersättningen för ordförande i valdistrikt för deras förberedelsearbete. 

Precis som vid föregående val ersätts röstmottagare med timarvoden för den 

tjänstgöring som sker i en förtidsröstningslokal fast på valdagen. 

 

Ordförande 2200+1300 kronor 

Vice ordförande 2200+1100 kronor 

Röstmottagare 2200 kronor 

 

Den föreslagna höjningen av arvoden är beräknad enligt indexuppräkning från 

årets prisbasbelopp utifrån det gällande arvodesreglementet för Sävsjö kommun. 

 

Beslutet skickas till 
Valsamordnare 
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§ 26                                                         
 

Extern information om valet och kontaktvägar till 

kommunen 

Valnämnden beslutar 
att notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Enligt önskemål från valnämnden kommer kommunikationsavdelningen ta fram 

skriftlig information om årets allmänna val. Informationsbladet ska skickas ut till 

varje hushåll innan förtidsröstningen startar den 24 augusti.  

I informationsbladet kommer kommunens invånare informeras om följande: 

1. Vilka lokaler som gäller för röstning, både under valdagen och för 

förtidsröstning, samt aktuella datum och öppettider för dessa lokaler.  

2. De senaste ändringarna i vallagen, i synnerhet regeln om ökat insynsskydd 

för väljaren när denne tar sina valsedlar samt står i valbåset. 

3. Olika sätt att rösta för en väljare som inte kan ta sig till en 

förtidsröstnings- eller vallokal på grund av ålder eller sjukdom.  

Valmyndigheten har rekommenderat att väljare som har frågor om valet ska 

kunna ta kontakt med kommunens växel även på valdagen. Om en invånare ringer 

till kommunens växel på valdagen den 14 september och har frågor om valet så ska 

invånaren få information om hur valnämndens ordförande eller valsamordnare 

kan nås på telefon.    

 

Beslutet skickas till 
Kommunikationschef 

Kommunens växel och reception 

Valsamordnare 
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§ 27                                                        Diarienummer: KS 2022/195 
 

Tjänst från Postnord 

Valnämnden beslutar 
att ge valsamordnare i uppdrag att se över möjligheten att upprätta en 

överenskommelse med Postnord AB för transport av de röster som inkommer till 

Postnords mottagningsplats i Vetlanda, samt för röster som skall sändas vidare till 

andra kommuner från Sävsjö. 

 

Sammanfattning 
På grund av att Postnord AB har centraliserat sin postgång ansvarar nu 

valnämnden för att hämta och lämna vissa röster på Postnords mottagningsställe i 

Vetlanda. Det gäller de röster som kommer brevledes, exempelvis förtidsröster 

från andra kommuner eller utlandsröster, samt de röster som ska sändas vidare 

från Sävsjö kommun till andra kommuner. Valnämnden ger därmed 

valsamordnare Bert Runesson i uppdrag att se över möjligheten att upprätta en 

överenskommelse med Postnord AB för dessa röster.  

 

Beslutet skickas till 
Valsamordnare 
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§ 28                                                           
 

Beslut om onsdagsräkningen 

Valnämnden beslutar  
att fastställa att onsdagsräkningen sker den 14 september 2022 klockan 10.00 i 

Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö. 

 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde beslutas tid och plats för onsdagsräkningen som i år sker 

den 14 september. Då räknas de röster som kommit in senare, såsom förtidsröster 

från andra kommuner eller brevröster från utlandet. Onsdagsräkningen och den 

preliminära rösträkningen som sker på valnatten är öppna för allmänheten.  

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
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§ 29                                                           
 

Utlägg av valsedlar 

Valnämnden beslutar  
1. att valsedlarna i 2022 års allmänna val läggs i alfabetisk ordning efter 

partinamn. 

2. att valnämnden ansvarar för att se till att det finns parti- och 

namnvalsedlar utlagda för de partier som anmäler detta till 

valsamordnare. Detta gäller även de partier som fick mindre än en procent 

av rösterna i två föregående riksdagsval. Partierna lämnar då in sina 

namn- och partivalsedlar till Kommunalhuset enligt överenskommelse 

med valsamordnare.  

 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde diskuterar valnämnden ansvaret gällande utläggningen 

av valsedlar i röstnings- och vallokaler under 2022 års allmänna val samt 

ordningen på valsedlarna. Vissa valsedlar ska enligt vallagen finnas i alla 

vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka valsedlar och partivalsedlar för de 

partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av 

rösterna i hela landet. Partierna ska ha anmält till Valmyndigheten att de deltar i 

valet och begärt att de önskar få sina partivalsedlar utlagda. Valnämnden ansvarar 

för att lägga ut och kontrollera att dessa valsedlar är i ordning och att de fylls på.  

 

På dagens sammanträde föreslås att de partier som inte har uppnått den här 

gränsen ändå kan få sina valsedlar utlagda av valnämnden. Partierna ska då 

anmäla detta till valsamordnare och lämna in både sina parti- och namnvalsedlar 

till Kommunalhuset i Sävsjö. Vidare föreslås även att ordningen på valsedlarna 

fortsatt ska följa en alfabetisk ordning med Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

som första parti i ordningen. Partier som anmäler sitt deltagande vid senare 

tillfälle läggs också in i alfabetisk ordning. 

 

Beslutet skickas till 
Valsamordnare 
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§ 30                                                        
 

Eventuellt möte med ordförande och vice ordförande för 

distrikten 

Valnämnden beslutar  
att ett extrainsatt möte med ordförande och vice ordförande för valdistrikten sker 

den 7 juni, klockan 18.00. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare och ledamöter i valnämnden kommer att hålla i ett möte med alla 

ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten innan utbildningen av 

röstmottagare sker. På sammanträdet föreslås att mötet hålls den 7 juni, klockan 

18.00.  

Beslutet skickas till 
Valsamordnare 

Valnämnden  
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§ 31                                                         
 

Övriga frågor 

Valnämnden beslutar  
att nästa sammanträde med valnämnden sker den 4 augusti 2022 klockan 13.00.  

 

Sammanfattning 

• Förslaget är att nästa sammanträde med valnämnden sker den 4 augusti 

2022. 

• Valsamordnare Bert Runesson informerar om incidentrapportering. 

Enligt Valmyndigheten ska incidenter rapporteras till dem genom deras 

webbplats valcentralen.se. Incidentrapporteringen sker genom 

valnämnden.  

• Valnämnden diskuterar även vilka regler som gäller för valaffischering.  

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
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§ 32                                                         
 

Beslut om förtidsröstningslokal och vallokal i Rörviks 

valdistrikt 

Valnämnden beslutar  
1. att uppehållsrum och lektionssalar i Rörviks skola utgör röstningslokal för 

förtidsröstning och vallokal i Rörviks valdistrikt.  

2. att öppettiderna för förtidsröstningen justeras från valnämndens tidigare 

beslut den 3 mars § 12, till att vara måndag-fredag 15.30-17.30.  

 

Sammanfattning 
Den tilltänkta röstningslokalen i Rörviks valdistrikt är uppehållsrum i Rörviks 

skola men på grund av att en ombyggnation och renovering sker av skolan så har 

valsamordnare undersökt lämpligheten av skolan som röstningslokal. 

Tillsammans med ledamot i valnämnden har valsamordnare besökt lokalen och 

området. Valsamordnarens bedömning är därmed att Rörviks skola kan användas 

som röstningslokal trots ombyggnationen på området och lokalen bedöms vara 

tillgänglig. Lokalen har använts som röstningslokal tidigare vilket bedöms utgöra 

det lättare för väljare att veta var de kan rösta. Det finns fortsatt möjlighet till 

parkering.  

 

Valnämnden bedömer på sammanträdet att tydlig skyltning viktig eftersom vägen 

till ingången är något längre i dagens läge. Extra skyltning kan därmed behövs. 

Valsamordnare kommer att ta fram detta. Vidare föreslås att förtidsröstningen är 

öppen måndagar till fredagar, klockan 15.30-17.30, efter att skoleleverna har slutat 

för dagen. Förtidsröstningen öppnar den 24 augusti i hela landet.  

 

Beslutet skickas till 
Valsamordnare 

Valnämnden 

 

 
 


