
 Sammanträdesprotokoll                             1 
Valnämnden 
2022-03-03 

  

Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Bjälken, Tillväxthuset i Sävsjö, mellan klockan 13.00-16.30. 

Ajournering mellan klockan 14.00-15.00 för möte med kommunfullmäktiges 

presidium.  

 
Beslutande Bengt Persson (S) ordförande 

Johnny Thorstensson (M) Vice ordförande 

Annika Andersson (KD) klockan 13.07- 16.30 

Per-Egon Eliasson (KD) 

Stig Hagelvik (C)  

 

Ej tjänstgörande ersättare 

P-O Ivarsson (S) ersätter Annika Andersson (KD) mellan klockan 13.00-13.07, och 

ersätter Johnny Thorstensson (M) mellan klockan 15.15-16.30 

 

Frånvarande  

Johnny Thorstensson (M) Vice ordförande, frånvarande klockan 15.15-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga deltagare 

 

Bert Runesson, valsamordnare 

Karolina Olsson, sekreterare 

Per Danielsson (KD), ordförande kommunfullmäktige, klockan 13.00-15.00. 

Christer Sjögren (S), vice ordförande kommunfullmäktige, klockan 13.00-15.00. 

Bo Nilvall (M), andra vice ordförande kommunfullmäktige, klockan 13.00-15.00. 

 

Utses att justera Per-Egon Eliasson (KD) 

Justeringens  
plats och tid 

Onsdagen 9 mars klockan 15.00 

Ordförande 

 

 

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

 

Paragrafer 
§§ 8 - 21 

 

 

Bengt Persson (S) 

 

 

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

Justerande 

 

Justerande 

 

Justerande 

 

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

 

 

 

 Per-Egon Eliasson (KD)  
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutsinstans:  Valnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-03-03 

Anslagsdatum: 2022-03-10 

Sista dag att överklaga 
(laglighetsprövning): 

2022-03-30 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus 

Underskrift 
 
...…………………………………………………………….. 
Karolina Olsson 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

  

§ 8                                                            
 

Reflektioner från konferensen Val 2022 

 

Valnämnden beslutar 
att notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Valnämnden har deltagit i den digitala valkonferensen ”Utmaningar och 

möjligheter” den 17 februari 2022. Ledamöterna framför sina reflektioner efter 

konferensen.  

 

• Tillgängligheten för våra val- och förtidsröstningslokaler.  

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 9                                                             
 

Information om valnämndens arbete och tidplan  

Valnämnden beslutar 
att notera informationen. 

 

Sammanfattning  
Valsamordnare Bert Runesson informerar valnämnden om deras uppdrag, 

tidplan samt viktiga datum fram till de allmänna valen i september 2022.  

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
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Valnämnden 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 10                                                             
 

Information och samtal om förändringar inför valet 2022 

Valnämnden beslutar 
att notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare Bert Runesson informerar valnämnden om följande: 

 

• Det nya valadministrationssystemet ”Valid”, 

• Översyn av valmaterial, 

• Uppdaterade utbildningsprodukter,  

• Nya bestämmelser i Vallagen (2005:837) om ökat skydd för väljaren vid 
röstning, 

• Vägledande ställningstaganden och kommunikation om valet, 

• Avtal med PostNord om transport och hantering av röster. 

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 11                                                             
 

Valnämndens budget 

Valnämnden beslutar 
att notera informationen. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare Bert Runesson informerar valnämnden om beslutad budget för år 

2022. Den totala ramen är på 255 000 kronor. Valnämnden får även finansiering 

genom statsbidrag och utbetalning av statsbidraget ska ske senast 30 april.  

Valnämnden informerar kommunfullmäktiges presidium, som deltar på 

sammanträdet, att det kan ske en kostnadsökning som beror på en utökad 

bemanning av röstmottagare, främst på valdagen. 

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 12                                                             
 

Beslut om organisation av förtidsröstningen 

Valnämnden beslutar 
1. att notera informationen. 

2. att fastställa öppettider och lokal för förtidsröstningen i Sävsjö, 

Vrigstad och Stockaryd enligt förslag nedan. 

3. att fastställa öppettider för förtidsröstningen i Rörvik. 

4. att hänskjuta frågan om lokal för förtidsröstningen i Rörvik till 

nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 
Valnämnden har i uppdrag att besluta om lokaler för förtidsröstning i hela 

kommunen. En förtidsröstningslokal måste vara öppen varje dag under hela 

förtidsröstningsperioden, dock får öppettiderna variera.  

 

Följande förslag presenteras på sammanträdet: 

 
Sävsjö 

Plats: Entré i Kulturhuset,  

Öppettider: måndag-torsdag klockan 15.00-19.00, fredag-söndag 10.00-13.00.  

Öppet på valdagen mellan klockan 08.00-20.00 

 

Vrigstad  

Plats: Matsalen i Vrigstad skola 

Öppettider: måndag-fredag klockan 16.00-18.00.  

 

Stockaryd 

Plats: Restaurang på Södergården 

Öppettider: måndag-fredag klockan 16.00-18.00.  

 

Rörvik 

Öppettider: måndag-fredag klockan 15.00-17.00 

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 13                                                           
 

Vallokaler och öppettider 

Valnämnden beslutar 
1. att förlägga röstningen vid 2022 års allmänna val den 11 september 2022 

till följande lokaler: 

 

• Sävsjö Vallsjö: Kulturhuset Galaxen 

• Sävsjö Ljunga: Kulturhuset Galaxen 

• Sävsjö Södra: Kulturhuset Galaxen 

• Vrigstad: Matsalen, Vrigstad skola 

• Rörvik: Rörviks skola 

• Stockaryd: IOGT-NTO föreningslokal 

 

2. att vallokalerna håller öppet mellan klockan 08.00-20.00. 

 

Sammanfattning 
Valnämnden ska enligt vallagen (2005:837) meddela Valmyndigheten om 

vallokaler och förtidsröstningslokaler i valdistrikten senast 32 dagar innan 

valdagen. 

 

Enligt 4 kap, 20 § i vallagen (2005:837) ställs det krav på vallokalerna gällande 

tillgänglighet, öppethållande och värdeneutralitet. Vallokalerna måste vara 

tydligt avgränsade och även i övrigt lämpade för ändamålet så att väljare inte 

hindras eller störs under röstningen.  

 

Förslag för vallokaler till år 2022 års allmänna val är: 

 

1. Sävsjö Vallsjö: Kulturhuset Galaxen 

2. Sävsjö Ljunga: Kulturhuset Galaxen 

3. Sävsjö Södra: Kulturhuset Galaxen 

4. Vrigstad: Matsalen, Vrigstad skola 

5. Rörvik: Rörviks skola 

6. Stockaryd: IOGT-NTO föreningslokal 

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 14                                                           
 

Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning 

Valnämnden beslutar  
att uppdra till valsamordnare att införskaffa följande utrustning till 2022 års 

allmänna val: 

 

1. insynsskydd för valsedlar,  

2. valsedelställ, 

3. valbås. 

 

Sammanfattning 
Valsamordnare informerar valnämnden om ny utrustning som behöver 

införskaffas: 

• insynsskydd för valsedlar,  

• valsedelställ, 

• valbås. 

 

 Utrustningen ska vara enkel att sköta och transportera. 

 

Beslutet skickas till 
Valnämnden 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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§ 15                                                           
 

Valanalys - säkerhetsfrågor 

Valnämnden beslutar  
att notera information. 

 

Sammanfattning 
Kanslisamordnare informerar valnämnden om säkerhetsfrågor inför valet.  
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 16                                                          
 

Ersättning till röstmottagare i förtidsröstningen och under 

valdagen 

Valnämnden beslutar  
att hänskjuta ärendet till nästkommande sammanträde.  

 

Sammanfattning 
Valnämnden har i uppdrag att besluta om ersättning till röstmottagare under 

2022 års allmänna val. På sammanträdet diskuterar valnämnden om att hänskjuta 

frågan till nästkommande sammanträde.  

Beslutet skickas till 
Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 17                                                         
 

Rekrytering av röstmottagare 

Valnämnden beslutar  
1. att notera information. 

2. att antal röstmottagare i varje valdistrikt ska uppgå till 8 personer. 

 

Sammanfattning 
Ett förslag till organisation av röstmottagare i de olika distrikten presenteras för 

valnämnden. Valnämnden beslutar på sammanträdet att öka antalet 

röstmottagare till 8 personer i varje valdistrikt på grund av det förstärkta skyddet 

för väljarna, coronapandemin och i allmänhet det förhöjda säkerhetsläget.  

En diskussion fördes även om att skapa en ”reservpool” av röstmottagare som kan 

tjänstgöra vid behov.   

Beslutet skickas till 
Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 18                                                         
 

Ambulerande röstmottagare 

Valnämnden beslutar 
1. att förordna följande personer som ambulerande röstmottagare: 

 

• Jan Brandin, 

• Bert Runesson,  

• Stig Klerelid,  

• Johnny Thorstensson, 

• Inger Malm. 

 

2. att inte erbjuda tjänsten med ambulerande röstmottagare på valdagen 11 

september.  

 

Sammanfattning 
Valnämnden i Sävsjö kommun erbjuder möjlighet att rösta genom så kallade 

ambulerande röstmottagare för de kommuninvånare som inte har möjlighet att ta 

sig till en vallokal eller en röstningslokal för förtidsröstning. De ambulerande 

röstmottagarna ger då kommuninvånarna möjlighet att ordna med sin röst i det 

egna hemmet. Samma rutiner gäller för röstning i hemmet som i vallokal eller i 

förtidsröstningslokaler. Ambulerande röstmottagare kommer även att besöka 

särskilda boenden.  

 

Personer som vill rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare bokar tid genom 

att besöka eller ringa kommunens reception/växel. Valnämnden beslutar även att 

det inte är möjligt att boka ambulerande röstmottagare på valdagen.  

Beslutet skickas till 
Ambulerande röstmottagare 

Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19                                                      
 

Utbildning av röstmottagare 

Valnämnden beslutar 
1. att utbildning genomförs den 11 augusti 2022 för de röstmottagare som 

kommer arbeta vid förtidsröstningen och som ambulerande 

röstmottagare. 

2. att utbildning genomförs den 23 och 25 augusti 2022 för de röstmottagare 

som kommer att arbeta i vallokalerna på valdagen 11 september 2022.  

Sammanfattning 
Enligt vallagen (2005:837) är det obligatoriskt med utbildning för röstmottagare 

som arbetar i vallokal på valdagen, i förtidsröstningslokal eller som ambulerande 

röstmottagare. Valnämnden i Sävsjö kommun är därmed ansvarig att ordna och 

hålla i utbildningen.  

 

Utbildningen föreslås inledas den 11 augusti 2022 för de röstmottagare som 

kommer att arbeta vid förtidsröstningen eller som ambulerande röstmottagare. 

För de röstmottagare som kommer att arbeta i vallokalerna på valdagen kommer 

utbildningstillfällen att hållas den 23 och 25 augusti 2022. Vid behov, kommer 

även en uppsamlingsutbildning att genomföras. 

Beslutet skickas till 
Valnämnden för kännedom 
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Justering  Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö 

Telefon: 0382-152 00 

Mejl: kommun@savsjo.se 
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§ 20                                                    
 

Fullmakt för postärenden 

Valnämnden beslutar 
1. att ge fullmakt till kanslisekreterare Carina Hjertonsson, valsamordnare 

Bert Runesson och kanslisamordnare Karolina Olsson för hantering av 

postärenden. 

2. att utse ekonomichef Marie Hogmalm som ordinarie beslutsattestant samt 

valsamordnare Bert Runesson som ersättare.  

Sammanfattning 
Fullmakt för hantering och kvittens av postärenden föreslås under sammanträdet 

att ges till Carina Hjertonsson, Bert Runesson och Karolina Olsson för hantering 

av postärenden. 

 

Valnämnden utser även ordinarie beslutsattestant och dennes ersättare på 

sammanträdet.  

Beslutet skickas till 
Kanslisekreterare 

Valsamordnare 

Kanslisamordnare 

Ekonomichef 
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§ 21                                                    
 

Övriga frågor 

 

Valnämnden beslutar 
1. att ordförande, vice ordförande och valsamordnare deltar i Länsstyrelsens 

informationsmöte 5 maj. 

2. att nästa sammanträde hålls 19 maj. 

 

Sammanfattning 

• Förslag som uppkommer på sammanträdet är att nästa sammanträde 

hålls den 19 maj. 

• Valnämnden beslutar även vilka personer som ska delta på Länsstyrelsens 

informationsmöte 5 maj om 2022 års allmänna val. 

Beslutet skickas till 
Valnämndens presidium 

Valsamordnare 

 

 

 

 


