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Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 

Anslag/bevis 

Kommunfullmäktige salen, kl. 14.30-16.00 

Nils-Erik Olofsson (S) ordf., Evy Henriksson (S) led., Carl-Axel Bengtsson (M) 1:e 

vice ordf., Jonna Andreasen-Fälth (SD) 2:e vice ordf., Jan-Olov Karlsson (C) led., 

Christina Liljerås (VF) led., Kjell Brolin (KD) led., Anton Sigfridsson (M) ers., Arne 

Larsson (SD) ers., Christina Moths (C) ers., Jessica Nilsson (V)., Magnus 

Fagerholm (S} ers., Jörgen Samuelsson (L) ers. 

Rachel Cameron-Strickland, sekr. och Irene Jonsson 

Jonna Andreasen 

Kompetenscenter, 

Sekreterare Paragrafer 1-12 
? •

Rachel Cameron-Stnckland 

Ordförande 

Justerare 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för anslagets 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Underskrift 

Valnämnden 

2022-02-09 

2022 

Kommunkansliet 

Rachel Cameron-Strickland 

Datum för anslagets 2022 
nedtagande 

https://14.30-16.00


Sammanträdesprotokoll 

Valnämndenrs Vetlanda 
Sammanträdesdatum 

2022-02-09 

Sida 

2 (18) 

§1 

Val av justerare 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Janne Andreasen-Fälth föreslås som justerare. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

~ /4~ 
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§2 

Redovisning av det som har hänt hittills 

Valnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om det som har hänt hittills. 

Ordförande informerar om att säkerheten prioriteras i Riksdagsvalet 2022 och att en 
trygghetsgrupp har skapats. Ordförande har pratat med Kommundirektören om 
vaktbolaget och hur deras insats kommer att se ut vid Riksdagsvalet 2022. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

/ffe' rfta. 
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§3 

Budget 

Valnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar att budget för valet 2022 är på cirka 400 000 kronor. Ordförande 
vet fortfarande inte hur stor budgeten är som kommunen får av staten. Mer information 
kommer. 

Utdragsbestyrkan 
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§4 

Förtidsröstning - plats och öppethållande 

Valnämndens beslut 

Förtidsröstningen ska ske i Kommunfullmäktigesalen. 

Ytterligare förtidsröstning kan ske i Bokbussen (se paragraf 9). 

Förtidsröstning sker 24 augusti -11 september. 

Öppettiderna ska vara kl. 10-18. Den 11 september ska öppettiderna vara kl. 08-20. 

Öppettiderna på lördag och söndag ska vara kl. 10-14. 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att förtidsröstningen ska hållas i Kommunfullmäktigesalen 
och att salen är bokad. Det ska alltid vara ett minimum på tre personer närvarande i 
förtidsröstningslokalen. 

Ordförande informerar om att det behövs många personal till förtidsröstningen. Vid 
behov kan några från valnämnden stötta upp vid förtidsröstningen. 

Valnämnden beslutar att en skrivare ska finnas på plats i Kommunfullmäktigesalen så att 
röstkort kan skrivas ut. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§5 

Valdistrikt - lokal, öppethållande, personal 

Valnämndens beslut 

Följande valdistrikt föreslås med öppettider mellan kl. 08.00-20.00 på valdagen: 

Mellangården 
Brunnsgård 
Vetlanda-Flugeby-Näsby 
Pukaregården 

Tomaslunden 
Karlslund 
Ekenässjön 

Bäckseda 
Lannaskede-Fröderyd 

Korsberga-Bäckaby-Ramkvilla 
Nye-Skirö-Näshult-Stenberga 
Alseda-Skede 
Björkö-Nävelsjö-Myresjö 

Ökna-Karlstorp 

På valdistrikten föreslås tjänstgöra en ordförande, en vice ordförande och tre 
valförrättare plus rösträknare som kommer på kvällen. Vid behov kan Valnämnden 
stötta upp vid rösträkning på valnatten. 

Det ska skickas ut information till personal och ordförande. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§6 

Röstmottagningsställen - lokal, öppethållande och personal 

Valnämnden beslutar 

Följande röstmottagningsställen föreslås med öppettider mellan kl. 9-11 och kl. 13-15 på 

valdagen: 

Föreslås att röstmottagningsställen anordnas på följande platser: 

Bäckaby (Bäckaby förskola) 

Nävelsjö (Nävelsjö bygdegård) 

Fröderyd (Lina Sandellgården) 

Karlstorp (Råsagården, Pauliström) 

Ramkvilla (Ramkvilla skola, biblioteket) 

Näshult (Näshults bygdegård) 

Myresjö (Myresjö förskola) 

Skede (Skede förskola, gymnastiksalen) 

På röstmottagningsställena föreslås tjänstgöra en ordförande, en vice ordförande och en 

valförrättare, totalt tre personer. 

Ärendebeskrivning 

Det är samma process på röstmottagningsställena som på förtidsröstningen. Rösterna 

som röstmottagningsställena får in skickas till valdistriktet vid dagens slut. Det är inte 

tillåtet att bryta försändelserna innan kl. 20.00. 

Just sign Utdragsbestyrkan 

/Eo 1~#<-
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§7 

Arvode 

Valnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att ordförandeersättning har höjts. 

Ordförande informerar om att ersättning vid övriga extraarbeten där Valnämnden blir 

inkallad är oförändrad. 

Riksdagsvalet 2018 hade de som arbetade med förtidsröstningen och övriga 

valförrättare 190 kr/h. Detta har höjts till 200 kr/h. 

Utdrags bestyrka n 
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§8 

Behörighet för kvittering av försändelser 

Valnämndens beslut 

Nedan skrivna personer kommer ha behörigheten för kvittering av försändelser: 

Nils-Erik Olofsson 480521-2471 

Carl-Axel Bengtsson 430731-2654 

Rachel Cameron-Strickland 930407-7689 

Irene Jonsson 690310-0482 

Julia Bergenblad 920303-3809 

Var och en för sig. 

Ärendebeskrivning 

Postnord behöver ha information om vilka personer som ska kunna kvittera ut 

försändelser vid valet. Försändelser kommer till stadshuset. 

Utdragsbestyrkan 
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§9 

Bokbussen 

Valnämndens beslut 

Enligt förlaget 

Ärendebeskrivning 

Till EU-valet utbildades två personer på Bokbussen som tog emot förtidsröster på deras 
ordinarie turer. 

Förslaget är att samma upplägg ska ske till Riksdagsvalet 2022. Ordförande tar kontakt 
med bibliotekschef angående rutter, tider, annonsering och personal. Mer information 
kommer. 

Utdragsbestyrkan 
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§ 10 

Ambulerande 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Till Riksdagsvalet 2018 tillkom ambulerande personal, detta kommer användas även till 
Riksdagsvalet 2022. Detta innebär att röstberättigade som, av hälsoskäl, inte kan ta sig 
till förtidsröstningen/vallokalen har möjlighet att rösta hemma. Röstberättigade 
kommer kunna ringa kommunen och beställa detta. Ambulerande gör då upp en resrutt 

och kommer hem till den röstberättigade med utrustning på en bestämd tid. Den 
ambulerande är den enda som har rätt att hjälpa den röstberättigade att stoppa ner 
valsedeln i valkuvertet. Den ambulerande har givetvis tystnadsplikt. 

Den ambulerande personalen kommer dessutom åka ut till äldreboendena i Vetlanda 
kommun vid ett bokat datum och tid för att hjälpa de boende att rösta. Det måste vara 

minst två ambulerande personal som arbetar samtidigt. 

Ambulerande personal från EU-valet har tackat ja till uppdraget även till Riksdagsvalet 

2022. 

Utdragsbestyrkan 
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§ 11 

Valskjutsar 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Har man ingen möjlighet att ta sig till vallokalen på valdagen har röstberättigade rätt att 
ringa till Taxi Touring AB Vetlanda och bli skjutsad av taxi till vald vallokal. Gäller även 
återresa. Detta är något kommunen står för och information kommer stå i 
annonseringen. Personen i fråga ringer själv Taxi Touring och anmäler om valskjuts. 

Utdrag 
Taxi Touring Vetlanda AB 

Utdragsbestyrkan 
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§ 12 

Annonsering 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Det föreslås att det ska annonseras om valet på Vetlanda kommuns hemsida. 

Det föreslås även annonsering eller artikelskrivning i Vetlanda-Posten. 

Förslag om annonsering på infartsskyltarna. 

Det skrivs även information på röstkortet om var man röstar någonstans. 

Just sign Utdragsbestyrka n 

/T0 ~ 
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§ 13 

Utbildning för valarbetare 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att utbildningen ska hållas i augusti. Det kommer vara ett 
tillfälle för valdistrikten, ett tillfälle för förtidsröstning och ett tillfälle för 

röstmottagningsställen. 

Rachel Cameron-Strickland och Irene Jonsson ska skicka ut kallelse till ordförande i 

valdistrikten och röstmottagningsställena samt förtidsröstningen för att alla nya 
valförrättare ska gå på utbildningstillfället. 

Valnämnden är fri att välja om de vill gå på något av utbildningstillfällena ovan. 

Just sign Utdragsbestyrkan 
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§ 14 

Valsedlar - utläggning och placering 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Ordförande (på samtliga valdistrikt/röstmottagningsställen) har ansvar för att 

tillhandahålla och fylla på kring namnvalsedlar på samtliga partier med över 1 % som 

registrerat sig. Ordförande har dessutom ansvar att det ska vara städat och 
iordningställt bland valsedlarna under valdagen. Det ska dessutom finnas tillgång till 

blanka valsedlar. 

Utdragsbestyrkan 
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§ 15 

Sortering av förtidsröster 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att förtidsröster förvaras under natten i stadshuset. På 
morgonen kommer Irene Jonsson, Rachel Cameron-Strickland och Julia Bergenblad 

hämta rösterna och transportera dem till förvaringslokalen. 

Ordförande informerar om att polisen kommer informeras om vilka tider rösterna ska 

transporteras. 

Just sign Utdragsbestyrkan

!J0/~ 
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§ 16 

Behörighet Valid 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Ordförande informerar om att Valid är det nya valdatasystemet. Samtliga personer som 

är delaktiga i valet ska skrivas in i Valid. Det finns möjlighet att lägga olika behörigheter 
på olika personer i systemet. Till exempel det kan delegeras om att kunna skriva ut 
röstkort. 

Valnämnden beslutar att röstmottagningsställena ska hänvisa till valdistrikten eller till 
stadshuset vid behov av utskrift av röstkort. Valnämnden beslutar att en skrivare och en 
dator ska finnas på plats i Kommunfullmäktigesalen så att röstkort kan skrivas ut. 

Irene Jonsson 690310-0482, Julia Bergenblad 920303-3809, Rachel Cameron-Strickland 

930407-7689, ska ha full behörighet att administrera i Valid. 

Utd ragsbestyrka n 
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§ 17 

Övrigt 

Valnämndens beslut 

Enligt förslaget 

Ärendebeskrivning 

Administratören informerar om att förvaringslokalen för rösterna är sekretessbelagd. 
Förvaringslokalen kommer att ha ett nytt lås och larm installerat. Det kommer också 
finnas ett direktlarm till polisen. 

Valnämnden tar upp en fråga gällande möjligheten till att installera en tryckknapp i 

vallokalen som är direktkopplad till polisen eller vaktbolaget. Ordförande informerar om 
att han ska kolla upp möjligheten med Kommundirektören. 

Utdragsbestyrkan 




