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§ 2 Dnr VALN 2021-00004   1.1.1 

Information vid Valnämndens sammanträden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden noterar informationen till protokollet och lägger den i övrigt till hand-
lingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunsekreterare Per Johansson informerar om aktuellt rekryteringsläge rörande 
röstmottagare, pågående och planerade rekryteringsåtgärder, aktuell situation rörande 
bokning av vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Vidare, informeras om beställ-
ningar av valmaterial samt om det nya valdatasystemet Valid.  
 
Kommunsekreterare Per Johansson informerar också om att en risk- och sårbarhetsa-
nalys ska göra tillsammans med kommunens säkerhetssamordnare mot bakgrund av 
att valsäkerheten kommer att få större fokus i årets val än tidigare. 
 
Kommunsekretaren informerar också om planerade beslutsärenden vid Valnämndens 
nästa sammanträde, den 28 mars, enligt följande: 
 

 Beslut om ordförande och vice ordförande i valdistrikt. 

 Beslut om ersättningar 2022 till röstmottagare. 

 Placering av valsedlar i val- och röstningslokaler. 

 Avtal med PostNord om hantering av förtidsröster. 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 3 Dnr VALN 2020-00001   1.3.1 

Delegationsordning för Valnämnden i Söderköpings kommun 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar förslag delegationsordning för Valnämnden.  

Ärendebeskrivning 

Nämnderna beslutar i ärenden som rör verksamheten och i de ärenden  
som de enligt lagstiftningen ska handlägga, samt i de ärenden som  
fullmäktige har delegerat till nämnden. För att underlätta det dagliga  
arbetet finns det i kommunallagen en möjlighet att delegera beslutanderätt  
till tjänstemannaorganisationen.  
 
Syftet med delegering av en nämnds beslutsrätt är att dels avlasta nämnden  
med rutinärenden och dels att möjliggöra en effektivare kommunal  
förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen  
snabbare. 
 
Varje nämnd beslutar om sin delegationsordning. Det har medfört att  
delegationsordningar har olika form och innehåll vilket försvårar  
jämförelser mellan nämnderna. Politiska ledningsgruppen har framfört en  
önskan om att nämndernas delegationsordningar ska jämkas och  
kompletteras så att de i de beslut som generella för samtliga nämnder får  
samma form och innehåll. 
 
Ordförandena i Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen  
Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Socialnämnden och 
kommunfullmäktiges ordförande arbetade med stöd av kanslichef på  
kommunstyrelsens förvaltning hösten 2020 fram en rekommendation om  
gemensamma delegationsbestämmelser för nämnderna. 
 
En viktig utgångspunkt när en delegationsordning tas fram är att samtliga beslut  ska 
vara rättssäkra genom vi beaktar allas likhet inför lagen samt i övrigt iakttar saklighet 
och opartiskhet i vårt beslutsfattande. Nämnderna ska också beakta förvaltningsla-
gens krav på att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt utan att rättssäkerheten eftersätt.  
Valnämnden saknar idag delegationsordning. Kommunstyrelsens förvaltning har med 
utgångpunkt i det arbete och den mall för delegationsordning som togs fram 2020 
skrivit fram ett förslag till delegationsordning för valnämnden.  
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Syftet är att även valnämnden på samma sätt som övriga nämnder ska delegera vissa 
beslut till förvaltningsorganisationen för att säkerställa en snabb och effektiv hand-
läggning av vissa ärendetyper.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-05 

 Förslag till delegationsordning för valnämnden, 2022-01-06 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Kanslichefen 
Akten 
 
 
 



6 (11) 
Protokoll 

2022-01-31 
 

 
 
Valnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 4 Dnr VALN 2022-00001   1.1.1 

Organisation och bemanning i val- och röstningslokaler i Söderkö-
pings kommun vid val 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar fastställa organisationen för kommunens vallokaler under 
valdagen 2022 till att bestå av följande för vardera vallokal: 
 

 Ordförande 

 Vice ordförande 

 Sex röstmottagare per vallokal. 

 Förstärkning med två röstmottagare i valdistrikten Drothem, Skönberga och 
Västra Husby-Gårdeby. 

 Utöver ovanstående organisation ska det finnas reservmottagare, maximalt 18, att 
disponera vid ordinarie röstmottagares frånvaro. 

 
2. Valnämnden uppdrar till Kommunstyrelsens kansli att fullfölja den påbörjade re-
kryteringen av röstmottagare inom ramen för beslutspunkt 1 ovan samt återrappor-
tera resultaten till nämnden senast maj 2022. 
 
3. Valnämnden uppdrar till Kommunstyrelsens kansli att fullfölja den påbörjade re-
kryteringen av röstmottagare till förtidsröstningen inför valet 2022 och återrapportera 
resultatet till nämnden senast maj 2022. 
 
4. Valnämnden uppdrar till Kommunstyrelsens kansli att i erforderlig omfattning or-
ganisera förtidsröstningen på de platser och i de lokaler som Valnämnden tidigare be-
slutat om i mars 2021.  

Ärendebeskrivning 

En grundläggande fråga vid planering och genomförande av val är att ha en organi-
sation och bemanning i de röstnings- och vallokaler där röstning kommer att möjlig-
göras i samband med val till riksdag, regioner och kommuner (RKL) den 11 septem-
ber 2022.  
 
Organisation och bemanning i vallokaler på valdagen 
Sedan tidigare har vallokalerna i Söderköpings kommun haft följande organisation: 
 
Ordförande som leder, fördelar och kontrollerar arbetet i vallokalen, ansvarar för 
ordning i vallokalen under valdagen, kommunikation och information med Valnämn-
den och dess kansli vid behov under valdagen. 
Vice ordförande som biträder ordförande och träder in i dennes ställe då ordförande 
inte är på plats i vallokalen. 
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Sex röstmottagare per vallokal som tar emot röster under valdagens öppethållande 
samt, under ordförandens ledning, räknar samman rösterna efter att vallokalen stängt. 
Ett antal röstmottagare i reserv som med kort varsel ska kunna träda i tjänst då ordi-
narie röstmottagare meddelar förhinder eller liknande. 
 
Erfarenheterna från tidigare val visar att den ovan redovisade organisationen i allt vä-
sentligt är till fylles och bör därmed utgöra grunden för bemanningen i vallokalerna 
inför 2022 års val. Till yttermeravisso visar erfarenheterna från 2018 års val att be-
manningen i vissa av kommunens större valdistrikt bör förstärkas med en à två ytter-
ligare röstmottagare. Det främsta motivet är ett högt valdeltagande med tillhörande 
tryck på personalen i vallokalen. 
 
Kommunstyrelsens kansli har sedan hösten 2021 inlett rekryteringen av röstmotta-
gare. Rekryteringsprocessen fortgår allt jämt och är planerad att i allt väsentligt vara 
genomförd under april 2022. Organisation och bemanning i förtidsröstningslokaler 
Söderköpings kommun kommer att erbjuda förtidsröstning i enlighet med Vallagens 
bestämmelser och rekommendationer från Valmyndigheten. Kommunen beslutar om 
platser och tider för förtidsröstningen. Valnämnden fattade i mars 2021 beslut om lo-
kaler och platser för förtidsröstning. Nämnden kommer att i särskild ordning fatta 
beslut om tider för öppethållande i röstningslokalerna för förtidsröstning.  
 
I planeringen inför 2022 års val är utgångspunkten ett ökat förtidsröstande. Detta 
med stöd i utvecklingen under tidigare val. Planeringsnivån för valet 2022 är att 45 – 
50 % av rösterna i kommunen kommer att vara i form av förtidsröster. Detta ställer 
krav på organisationen.  
 
Vid tidigare val har organisationen för förtidsröstningen sammantaget omfattat åtta à 
tio röstmottagare. Dessa har i samråd med Kommunstyrelsens kansli planerat beman-
ningen och sina arbetsscheman. De hittills rekryterade röstmottagarna inför årets för-
tidsröstning är erfarna och väl förfarna. Mot bakgrund av detta, är förvaltningens be-
dömning att även i år kan röstmottagarna tillsammans med kansliet lägga struktur för 
organisation och arbetsschema för den samlade förtidsröstningen, inklusive ambule-
rande förtidsröstning. 
 
Med utgångspunkt i att förtidsröstningen förväntas vara mer omfattande 2022 än tidi-
gare, bör antalet disponibla röstmottagare för förtidsröstning utökas något så att det 
sammanlagt finns tio à tolv mottagare att tillgå.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-07 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
 
 



8 (11) 
Protokoll 

2022-01-31 
 

 
 
Valnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 5 Dnr VALN 2022-00010   1.1.1 

Öppethållande i val- och röstningslokaler i Söderköpings kommun i 
samband med valet 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att kommunens samtliga nio vallokaler ska hålla öppet på 
valdagen den 11 september 2022 mellan klockan 08:00 – 20:00. 

 
2. Valnämnden beslutar att kommunens röstningslokaler för förtidsröstning ska 

hålla öppet under perioden 24 augusti till den 11 september 2022 på tider enligt 
förvaltningens förslag den återges i ärendebeskrivningen nedan.  
 

3. Valnämnden uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att till nämndens sam-
manträde den 28 mars lämna förslag på tider och platser för denna form av för-
tidsröstning.  

 
4. Valnämnden uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att till nämndens sam-

manträde den 28 mars lämna förslag på tider och platser för denna form av för-
tidsröstning.   

Ärendebeskrivning 

Valnämnden beslutade tidigare, vid sitt sammanträde den 9 mars 2021 (§ 4), fastställa 
valdistrikt, vallokaler och röstningslokaler för val till riksdag, regioner och kommuner 
(RKL) i september 2022. 
 
Vallokalers öppethållande på valdagen 
Enligt vallagen ska en vallokal vara öppen för röstning mellan kl. 08:00 – 20:00 på 
valdagen. Dock medges vissa undantag från denna huvudregel. Förvaltningens be-
dömning är att några sådana undantag inte är aktuella för Söderköpings del.  
 
Röstningslokaler för förtidsröstning 
Vallagen säger att kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska 
vara öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en röst-
ningslokal vara öppen varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstnings-
lokaler som kommunen har anordnat. På valdagen ska minst en röstningslokal i varje 
kommun vara öppen för röstmottagning under den tid som gäller för röstning i en 
vallokal. 
 
Biblioteket, Stinsen:   
Måndag – fredag under perioden 24 – 10 september, klockan 10:00-19:00 samt lörda-
gar och söndagar under den aktuella perioden, klockan 10:00-15:00. 
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Mogata, skolan:  
Den 30 augusti och den 1 september 2022, klockan 16:00-19:00. 
 
Östra Ryd, biblioteket: 
Den 6 september och den 8 september 2022, klockan 16:00-19:00 
 
Kommunhuset, Aulan:  
Den 11 september (valdagen): klockan 08:00-20:00 
 
Förtidsröstning med begränsat öppethållande 
Valnämnden ska erbjuda förtidsröstning med begränsat öppethållande – så kallad ”in-
stitutionsröstning” på ett antal äldreboenden. Valnämnden uppdrar till Kommunsty-
relsens förvaltning att till nämndens sammanträde den 28 mars lämna förslag på tider 
och platser för denna form av förtidsröstning.  
 
Ambulerande förtidsröstning 
Söderköpings kommuner erbjuder även ambulerade förtidsröstning med röstmottag-
ning i bostaden för personer som p g a sjukdom eller funktionshinder saknar möjlig-
het att ta sig till förtidsröstningslokal eller vallokal på valdagen.  
Valnämnden uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att till nämndens samman-
träde den 28 mars lämna förslag på tider och platser för denna form av förtidsröst-
ning.  

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande från Kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-07 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
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§ 6 Dnr VALN 2022-00008   1.1.1 

Ärenden för kännedom vid Valnämndens sammanträden 

Valnämndens beslut 

Valnämnden noterar till protokollet att det vid dagens sammanträde inte föreligger 
några ärenden för kännedom. 

Ärendebeskrivning 

- 

Underlag för beslut 

- 
_____ 
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§ 7 Dnr VALN 2022-00009   1.1.1 

Övriga frågor vid Valnämndens sammanträde: byte av dataskydds-
ombud 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar utse Emelie Terlinder till dataskyddsombud för Valnämnden 
och meddelas Integritetsskyddsmyndigheten via utsänd blankett.  

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde behandlas byte av kontaktperson hos kommunens data-
skyddsombud. 

Underlag för beslut 

 Blankett kontaktuppgifter till dataskyddsombud, Integritetsskyddsmyndigheten. 
_____ 
 
Protokollsutdrag: 
Akten 
 
 
 
 


