Dokumenttyp

Sida

Protokoll

1 (27)

Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Valnämnden

2022-03-17

VN 2022.2

Valnämndens protokoll
Plats och tid

Selma, kommunhuset i Skurup, 2022-03-17, kl. 13.00–14.10

Beslutande

Sten Hamberg (M), Ordförande
Björn Hortevall (M), 1:e vice ordförande
Ingvar Wennersten (SD), 2:e vice ordförande
Roland Hansson (S), justerare
Eva Roslund (S)

Närvarande ersättare

Per-Ola Kullberg (C)
Arne Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Annika Jansson, kommunsekreterare, sekreterare
Christian Björkqvist, kanslichef
Matilda Ramsten, nämndsekreterare

Justerade paragrafer

§ 1–17

Justering

Protokollet har justerats digitalt.

Dokumenttyp

Sida

Protokoll

2 (27)

Instans

Mötesdatum

Mötets ärendenummer

Valnämnden

2022-03-17

VN 2022.2

Ärenden vid dagens sammanträde

Sida

VN § 1

Information från valkansliet

3

VN § 2

Information om ny valdistriktsindelningen inför valet 2022

4

VN § 3

Dataskyddsombud för valnämnden i Skurups kommun

5

VN § 4

Delegationsordning för valnämnden

6

VN § 5

Bemyndigande att utkvittera till valnämnden adresserade värdehandlingar 2022 7

VN § 6

Fastställande av arvoden vid valet 2022

VN § 7

Fastställande av röstningslokal samt öppettider för förtidsröstning

10

VN § 8

Fastställande av vallokaler samt öppettider

12

VN § 9

Bemanning i vallokaler vid valet 2022

14

VN § 10

Ambulerande röstmottagning

16

VN § 11

Beslut om leverantör för valtjänster, d v s transport och sortering av förtidsröster
vid valet 2022
17

VN § 12

Delad röstlängd i samtliga valdistrikt för valet 2022

18

VN § 13

Utbildning av röstmottagare

19

VN § 14

Bestämmelse gällande distribution av valsedlar vid valet 2022

20

VN § 15

Ordning på valsedlar i valsedelställ

23

VN § 16

Öppethållande och bemanning på valnämndens kansli

26

VN § 17

Fastställande av tidpunkt för valnämndens uppsamlingsräkning efter valet 2022 27

8

Dokumenttyp

Protokoll
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Instans

Mötesdatum

Valnämnden

2022-03-17

Information från valkansliet
Ärendenummer VN 2022.2
Valnämndens beslut
Informationen kan läggas till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Christina Björkqvist, kanslichef, informerar om:
Valnämndens ansvar.
Nyheter i vallagen.
Utbildning för valnämnden.
Annika Jansson, kommunsekreterare, informerar om valsäkerhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan läggas till
handlingarna och finner att nämnden bifaller detsamma.
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Valnämnden

2022-03-17

Information om ny valdistriktsindelningen inför valet
2022
Ärendenummer VN 2021.1
Valnämndens beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden beslutade 2021-09-16 om kommunfullmäktige skulle
föreslå ny valdistriktsindelning för Skurups kommun.
Kommunfullmäktige ska senast en 31 oktober året innan valår föreslår ny
valdistriktsindelning till länsstyrelsen. Det är sedan länsstyrelsen som senast
1 december året innan valår som fastställer valdistriktsindelningen. Skurups
kommuns valdistriktsindelning fram till valet 2019 fastställdes 1995.
Länsstyrelsen beslutade med stöd av 4 kap 17 § vallagen, med upphävande
av tidigare beslut om valdistriktsindelning för kommunen, att fastställa
valdistrikten i enlighet med kommunfullmäktiges förslag. Länsstyrelsens
beslut har inte överklagats och har därmed vunnit laga kraft.
Här med anmäls Länsstyrelsens beslut till valnämnden.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut daterat 2021-11-25 ärende 201-40972-2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om anmälan kan läggas till handlingarna
och finner att nämnden bifaller detsamma.
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Valnämnden

2022-03-17

Dataskyddsombud för valnämnden i Skurups kommun
Ärendenummer VN 2022.8
Valnämndens beslut
Informationssäkerhetssamordnare Patrik Siltanen utses till
dataskyddsombud för valnämnden från och med 2022-03-17.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och den
kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud.
I Skurups kommun är kommunstyrelsen, valnämnden, myndighetsnämnden
för individ- och familjeomsorg och myndighetsnämnden för miljö och
byggnad personuppgiftsansvariga organisationer. Varje
personuppgiftsansvarig organisation ansvarar för att
Dataskyddsförordningens följs.
Dataskyddsombudets uppgifter är att informera och ge råd till
personuppgiftsansvariga organisationer angående skyldigheter enligt
dataskyddsförordningen, bevakar att förordningen följs samt fungerar som
en kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten.
Skurups kommun (och Vellinge kommun) köper tjänsten som
informationssäkerhetssamordnare av Trelleborgs kommun. Tjänsten som
informationssäkerhetssamordnare innehas av Patrik Siltanen som även
föreslås som dataskyddsombud för valnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-21.
Förvaltningens förslag till beslut
Informationssäkerhetssamordnare Patrik Siltanen utses till
dataskyddsombud för valnämnden från och med 2022-03-17.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Informationssäkerhetssamordnare Patrik Siltanen.
Integritetsskyddsmyndigheten.
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Valnämnden

2022-03-17

Delegationsordning för valnämnden
Ärendenummer VN 2022.18
Valnämndens beslut
Delegationsordning för valnämnden antas och gäller från och med den 24
mars 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kanslienheten har tagit fram förslag på delegationsordning för valnämnden.
Valnämnden har tidigare inte haft någon delegationsordning vilket har
medfört att valnämnden har fattat alla beslut. En del av de beslut som
ankommer valnämnden är av sådan karaktär att de med fördel bör delegeras.
De ärenden som är aktuella för delegation är följande:
•
•
•
•
•
•
•

Beslut i brådskande ärenden
Beställning av behörighet i valdatasystem
Utlämnande av allmän handling
Avvisande av försent inkomna besvärsskrivelser
Förordnande av röstmottagare i röstningslokal
Förordnande av röstmottagare i vallokal
Förordnande av ambulerande röstmottagare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01.
Förslag till delegationsordning för valnämnden, daterad 2022-03-01.
Förvaltningens förslag till beslut
Delegationsordning för valnämnden antas och gäller från och med den 24
mars 2022.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Berörda delegater.

Sida

6 (27)

Dokumenttyp

Protokoll

VN § 5

Instans

Mötesdatum

Valnämnden

2022-03-17

Bemyndigande att utkvittera till valnämnden
adresserade värdehandlingar 2022
Ärendenummer VN 2022.5
Valnämndens beslut
Förvaltningen föreslår att valnämnden bemyndigar nämndsekreterare
kanslienheten, upphandlare kanslienheten, arkivarie kanslienheten,
valnämndens sekreterare samt kanslichef att var för sig utkvittera till
valnämnden adresserad värdepost.
Sammanfattning av ärendet
Värdepost som kommer till valnämnden måste kvitteras vid ankomsten.
Skurups kommun har central postöppning av all post som kommer till
kommunen. För att underlätta mottagandet av värdepost är det en fördel att
bemyndiga personer i enlighet med förvaltningen förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att valnämnden bemyndigar nämndsekreterare
kanslienheten, upphandlare kanslienheten, arkivarie kanslienheten,
valnämndens sekreterare samt kanslichef att var för sig utkvittera till
valnämnden adresserad värdepost.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Matilda Ramsten, nämndsekreterare.
Mikael Heimdahl, arkivarie.
Thomas Buno, upphandlare.
Annika Jansson, valnämndens sekreterare.
Christian Björkqvist, kanslichef.
Informationen.
PostNord AB.
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Valnämnden

2022-03-17

Fastställande av arvoden vid valet 2022
Ärendenummer VN 2022.10
Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer följande arvoden vid valet 2022:
Ordförande – 4 400 kronor
Vice ordförande – 3 850 kronor
Röstmottagare – 3 300 kronor
Rösträknare – 880 kronor
Ersättningen är skattepliktig. I arvodet ingår deltagande på utbildningsdag,
tjänstgöring under valdagen samt förberedelsearbete.
Sammanfattning av ärendet
I samband med det allmänna valet 2018 fastställde valnämnden följande
arvoden för röstmottagare:
Ordförande – 4 000 kronor
Vice ordförande – 3 500 kronor
Röstmottagare – 3 000 kronor
Rösträknare – 800 kronor
Förvaltningens bedömer att dessa belopp borde höjas med 10% inför valet
2022.
Ersättningen är skattepliktig. I arvodet ingår deltagande på utbildningsdag,
tjänstgöring under valdagen samt förberedelsearbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-23.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden fastställer följande arvoden vid valet 2022:
Ordförande – 4 400 kronor
Vice ordförande – 3 850 kronor
Röstmottagare – 3 300 kronor
Rösträknare – 880 kronor
Ersättningen är skattepliktig. I arvodet ingår deltagande på utbildningsdag,
tjänstgöring under valdagen samt förberedelsearbete.
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Valnämnden

2022-03-17

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Löneenheten.
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Fastställande av röstningslokal samt öppettider för
förtidsröstning
Ärendenummer VN 2022.14
Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer biblioteket i Skurup som röstningslokal för
förtidsröstning vid allmänna valet 2022, med öppethållande varje dag under
perioden 24 augusti-11 september enligt följande:
Måndag 10.00-19.00
Tisdag 10.00-16.00
Onsdag 13.00-19.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 10.00-16.00
Lördag 10.00-15.00
Söndag 10.00-15.00 samt valdagen kl. 08.00-20.00.
Sammanfattning av ärendet
I likhet med föregående val föreslås biblioteket i Skurup används som
röstningslokal för förtidsröstning vid allmänna valet 2022.
Öppettiderna föreslås vara desamma som för biblioteket måndag-fredag
samt på lördagar och söndagar kl 10-15. På valdagen ska öppettiden vara kl.
08.00-20.00 i enlighet med valdagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-25.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden fastställer biblioteket i Skurup som röstningslokal för
förtidsröstning vid allmänna valet 2022, med öppethållande varje dag under
perioden 24 augusti-11 september enligt följande:
Måndag 10.00-19.00
Tisdag 10.00-16.00
Onsdag 13.00-19.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 10.00-16.00
Lördag 10.00-15.00
Söndag 10.00-15.00 samt valdagen kl. 08.00-20.00.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Annika Jansson, valnämndens sekreterare.
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Fastställande av vallokaler samt öppettider
Ärendenummer VN 2022.13
Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer följande vallokaler per valdistrikt:
Slimminge – Gymnastiksalen, Slimmingeby skola
Skurup NV – Mackleanhallen, Skurups Sparbank Arena
Skurup NO – Skurupshallen, Skurups Sparbank Arena
Skurup SV – Restaurang Rutger, Rutgerskolan
Skurup SO – Entrén, Prästamosseskolan
Rydsgård – Entrén, Rydsgårdsskolan
Skivarp N – Matsalen, Mölleskolan
Skivarp S – Abbekås – Biblioteket, Mölleskolan
Valnämnden fastställer följande alternativa vallokaler i händelse av brand
eller annan extraordinär händelse:
Rydsgårdshallen, Rydsgårds arena
Matsalen, Prästamosseskolan
Matsalen, Slimmingeby skola
Skurupshallen, Skurups Arena
Samtliga vallokaler ska vara öppna mellan kl. 08.00 och 20.00 på valdagen
för allmänna valet.
Sammanfattning av ärendet
Flera av de vallokaler som använts vid tidigare val är inte längre i bruk och
kan därför inte användas. Valdistriktsindelningen har förändrats så att vi
numera har åtta valdistrikt i stället för som tidigare tio valdistrikt.
Inför valet 2022 har valnämndens kansli genomfört en inventering av
potentiella vallokaler tillsammans med valnämndens ordförande samt
kommunens lokalsamordnaren.
Vallagen ställer krav på att kommuner vid val måste använda vallokaler som
uppfyller kraven på tillgänglighet för personer med funktionsvariationer, har
en bra lokalisering samt att öppethållandet ger väljarna goda möjligheter att
rösta.
I händelse av brand eller annan extraordinär händelse bör valnämnden även
fastställa alternativa vallokaler.
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Valnämnden

2022-03-17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-25.
Karta över valdistrikten i Skurups kommun med respektive vallokal
angiven.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden fastställer följande vallokaler per valdistrikt:
Slimminge – Gymnastiksalen, Slimmingeby skola
Skurup NV – Mackleanhallen, Skurups Sparbank Arena
Skurup NO – Skurupshallen, Skurups Sparbank Arena
Skurup SV – Restaurang Rutger, Rutgerskolan
Skurup SO – Entrén, Prästamosseskolan
Rydsgård – Entrén, Rydsgårdsskolan
Skivarp N – Matsalen, Mölleskolan
Skivarp S – Abbekås – Biblioteket, Mölleskolan
Valnämnden fastställer följande alternativa vallokaler i händelse av brand
eller annan extraordinär händelse:
Rydsgårdshallen, Rydsgårds arena
Matsalen, Prästamosseskolan
Matsalen, Slimmingeby skola
Skurupshallen, Skurups Arena
Samtliga vallokaler ska vara öppna mellan kl. 08.00 och 20.00 på valdagen
för allmänna valet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Annika Jansson, valnämndens sekreterare.

Sida

13 (27)

Dokumenttyp

Protokoll

VN § 9

Instans

Mötesdatum

Valnämnden

2022-03-17

Sida

14 (27)

Bemanning i vallokaler vid valet 2022
Ärendenummer VN 2022.12
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att fastställa bemanningen enligt följande:
Skurup NV - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skurup NO - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skurup SV - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skurup SÖ - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Slimminge - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Rydsgård - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skivarp - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skivarp-Abbekås - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Sammanfattning av ärendet
Enligt 3 kap. 5 § i vallagen ska röstmottagare förordnas av valnämnden.
Endast den som har fått utbildning som behövs för uppdraget får förordnas
som röstmottagare.
Vid rekryteringen kommer i första hand de som deltog som röstmottagare
vid det allmänna valet 2018 att tillfrågas. Ordföranden i respektive
valdistrikt ges möjlighet att inkomma med synpunkter innan röstmottagarna
tillfrågas. Om det därefter finns behov av ytterligare röstmottagare kommer
kommunala tjänstemän att tillfrågas och därefter sker annonsering.
Kanslienheten föreslår en ökad bemanning inför valet 2022. Fler
röstmottagare per vallokal ger mindre en arbetsbelastning för den enskilda
röstmottagaren, ökar säkerheten och ger bra marginaler för bemanningen
ifall det skulle komma sena avhopp. Kanslienheten föreslår även att alla
distrikt kommer ha delad röstlängd vilket kräver fler mottagare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kanslienheten, 2022-02-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att fastställa bemanningen enligt följande:
Skurup NV - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skurup NO - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skurup SV - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skurup SÖ - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
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Slimminge - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Rydsgård - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skivarp - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Skivarp-Abbekås - 12 röstmottagare inklusive ordförande och vice.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Ambulerande röstmottagning
Ärendenummer VN 2022.11
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att den ambulerande röstmottagningen ska bemannas
av sju röstmottagare från kanslienheten och förtidsröstningen.
Sammanfattning av ärendet
Från och med valet 2018 blev det obligatoriskt med så kallade ambulerande
röstmottning. Vid ambulerande röstmottagning ska det vara minst två
röstmottagare närvarande. Bestämmelserna om kommunala bud har tagits
bort.
Bestämmelsen om ambulerande röstmottagare finns i vallagen 7 kap 3a §,
vari följande framgår:
”Röstning genom ambulerande röstmottagare.
3 a § Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina
valsedlar till ambulerande röstmottagare.
Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna om röstning och röstmottagning i detta kapitel och 8 kap.
och bestämmelserna om röstmottagning i röstningslokal i 10 kap. Lag
(2014:301).”
Kanslienheten avser samordna den ambulerande röstmottagningen och
information till de särskilda boendena om möjligheten att boka in
ambulerande röstmottagare. Därmed tillgodoses möjligheten att rösta även
för de som bor på kommunens särskilda boenden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-22.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att den ambulerande röstmottagningen ska bemannas
av sju röstmottagare från kanslienheten och förtidsröstningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Beslut om leverantör för valtjänster, d v s transport
och sortering av förtidsröster vid valet 2022
Ärendenummer VN 2022.16
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att uppdra åt kanslienheten att teckna avtal med
Postnord om valtjänster gällande transport, sortering med mera av
förtidsröster vid allmänna valet 2022.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har vid tidigare val anlitat Posten som leverantör av valtjänster,
det vill säga transport, förvaring och sortering av förtidsröster. Vid det
allmänna valet 2018 träffades avtal med Postnord till en kostnad av cirka 34
tkr. I tjänsten ingår daglig hämtning av förtidsröster från kommunhuset,
förvaring, sortering av förtidsröster per valdistrikt och i röstlängdsordning
och utkörning till respektive valdistrikt under valdagen. Kanslienheten har
ännu inte erhållit någon prisindikation gällande årets val, men bedömer att
priset kommer att bli något högre.
Alternativet till att anlita Postnord är att själva hantera förtidsrösterna vilket
bedöms som mycket arbetskrävande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att uppdra åt kanslienheten att teckna avtal med
Postnord om valtjänster gällande transport, sortering med mera av
förtidsröster vid allmänna valet 2022.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Delad röstlängd i samtliga valdistrikt för valet 2022
Ärendenummer VN 2022.19
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att uppdra åt valnämndens kansli att begära delad
röstlängd för samtliga valdistrikt vid allmänna valet 2022.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har fastställt ny valdistriktsindelning för Skurups kommun.
Den nya indelningen har medfört att alla distrikt är ungefär lika stora. Antal
röstberättigade i varje distrikt varierar mellan 1270-1820 personer.
Valnämnden kan hos valmyndigheten begära delning av röstlängder.
Delningen innebär att valdistriktet är detsamma men röstlängden delas i två
lika stora delar. Fördelen med att dela röstlängden är att röstmottagningen är
att det ger ordföranden i vallokalen en möjlighet att vid behov öppna för två
mottagningsstationer så att fler röstmottagare kan ta emot röster så vilket
gör att röstningen går smidigare och köbildning undviks.
Vid allmänna valet 2018 och EU-valet 2019 begärdes delning av
röstlängden i det största valdistriktet.
Med hänvisning till ovanstående förslås att delning av röstlängd begärs för
samtliga valdistrikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att uppdra åt valnämndens kansli att begära delad
röstlängd för samtliga valdistrikt vid allmänna valet 2022.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Annika Jansson, valnämndens sekreterare.
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Ärendenummer VN 2022.7
Valnämndens beslut
Alla röstmottagare ska ha en utbildning inför valet 2022 samt en särskild
utbildning som riktas till ordförande och vice ordförande i valdistrikten.
Kanslienheten får i uppdrag att genomföra utbildningarna.
Sammanfattning av ärendet
För att förordnas som röstmottagare i val måste denne ha genomfört en
obligatorisk utbildning.
Alla röstmottagare ska utbildas inför valet 2022 eftersom det finns
skillnader i rutinerna och regelverk mellan de senaste valen och de nu
aktuella valen.
Valmyndighetens rekommendationer är att valdistriktens ordförande och
vice ordförande får en särskild utbildning.
Kanslienheten avser att genomföra obligatoriska ordförandeträffar för att
säkerställa kompetensen och stötta ordföranden i röstningslokalerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-21.
Förvaltningens förslag till beslut
Alla röstmottagare ska ha en utbildning inför valet 2022 samt en särskild
utbildning som riktas till ordförande och vice ordförande i valdistrikten.
Kanslienheten får i uppdrag att genomföra utbildningarna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Bestämmelse gällande distribution av valsedlar vid
valet 2022
Ärendenummer VN 2022.15
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att övriga partier, som har anmält sitt deltagande till
valmyndigheten, ges möjligheten att lämna in valsedlar (parti- och/eller
namnvalsedlar) till kommunkansliet för vidare distribution till
röstningslokal och vallokal enligt följande:
•
•
•

Valsedlarna ska vara uppdelade i 10 stycken separata ungefärligt lika
stora buntar (för röstningslokalen, åtta vallokaler samt en i reserv).
Buntarna ska vara märkta med parti och typ av valsedel.
Valsedlar måste inkomma till kommunen senaste två veckor innan
förtidsröstningen börjar.

Partierna ansvarar fortfarande för att se till så att valsedlarna inte tar slut
under tiden då röstmottagningen pågår.
Sammanfattning av ärendet
Av 6 kap 1 § vallagen framgår att det vid val används tre olika slags
valsedlar. Valsedlar med parti-valbeteckning s k partivalsedlar, valsedlar
med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater, s k
namnvalsedlar och valsedlar med enbart valbeteckning s k blanka valsedlar.
Kommunen har en skyldighet att tillhandahålla blanka valsedlar och
valsedlar för partier i alla tre valen för de partier som vid något av de två
senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och
som begärt att valsedlarna ska läggas ut. Det gäller vid valen 2022 för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Kommunen har även en skyldighet att tillhandahålla valsedlar för partier
som är representerade i regionfullmäktige i Skåne eller kommunfullmäktige
i Skurup och som begärt att valsedlarna ska läggas ut.
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Kommunen får även besluta om att hjälpa övriga partier att distribuera
valsedlar till röstmottagningsställena.
Vallagen har ändrats inför valen 2022 och valnämnden har övertagit
ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen. Syftet med
lagändringen är att ge valnämnderna bättre möjligheter att planera
kontrollen av valsedelställen samt påfyllnaden av valsedlarna.
Partierna ansvarar fortfarande för att se till så att valsedlarna inte tar slut
under tiden då röstmottagningen pågår.
Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar
utlagda. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen.
Innan valsedlarna kan läggas ut i valsedelställen ska det kontrolleras att
partier anmält sitt deltagande samt så att valsedlarna är korrekt utformade
och inte är märkta. I syfte att underlätta hanteringen med valsedlar föreslår
kanslienheten att erbjuda övriga partier att lämna in sina valsedlar i förväg.
Materialet ska vara paketerat och väl märkt med parti och typ av valsedel i
tio lika stora buntar, enligt följande:
•
•
•

åtta buntar, en till respektive vallokal.
en bunt till röstningslokalen Biblioteket i Skurup, förtidsröstningen.
en bunt till valnämnden i Skurup att ha i reserv

Partierna beslutar själv om buntarnas storlek och kan kontakta kansliet för
att få veta antalet röstberättigade per valdistrikt så att de kan fördela sina
valsedlar effektivt.
Informationen ovan förmedlats till respektive partiföreträdare samt till de
parti som hör av sig till valnämndens kansli.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att övriga partier, som har anmält sitt deltagande till
valmyndigheten, ges möjligheten att lämna in valsedlar (parti- och/eller
namnvalsedlar) till kommunkansliet för vidare distribution till
röstningslokal och vallokal enligt följande:
•
•
•

Valsedlarna ska vara uppdelade i 10 stycken separata ungefärligt lika
stora buntar (för röstningslokalen, åtta vallokaler samt en i reserv).
Buntarna ska vara märkta med parti och typ av valsedel.
Valsedlar måste inkomma till kommunen senaste två veckor innan
förtidsröstningen börjar.
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Partierna ansvarar fortfarande för att se till så att valsedlarna inte tar slut
under tiden då röstmottagningen pågår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
Annika Jansson, valnämndens sekreterare.
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Ordning på valsedlar i valsedelställ
Ärendenummer VN 2022.6
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att valsedlarna för de partier som anmält deltagande i
valet samt lämnat in valsedlar till valnämndens kansli i enlighet med
valnämndens beslut 2022-03-17, § 14, ska placeras i
bokstavsordning. Därefter kommer blanka valsedlar. Slutligen
placeras valsedlar från partier som lämnar sina valsedlar direkt i röstnings/vallokalen i bokstavsordning.
Reservation
Björn Hortevall (M) och Ingvar Wennersten (SD) reserverar sig till förmån
för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden fattar beslut om
placeringen av valsedlarna i vallokaler och röstmottagningsställen.
De partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än en
procent av rösterna i hela landet ska få sina partivalsedlar utlagda av
valnämnden. Detta gäller endast om partiet har begärt det.
För 2022 är det Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Det finns tre olika sorters valsedlar. Partivalsedlar, namnvalsedlar och
blanka valsedlar. Alla partiers valsedlar ska behandlas likformigt och
valmyndigheten rekommenderar att valsedlarna sorteras i bokstavsordning.
För att ge alla partiers valsedlar likvärdig exponering föreslår kanslienheten
följande upplägg:
De partier som får sina partivalsedlar utlagda står först i bokstavsordning.
Därefter kommer blanka valsedlar. Slutligen läggs övriga partiers valsedlar i
bokstavsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-02-21.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i fyra (samt ett reservställ
för övriga partier) likadana valsedelställ.
De partier som får sina partivalsedlar utlagda står i bokstavsordning.
Därefter kommer blanka valsedlar. Slutligen läggs övriga partiers valsedlar i
bokstavsordning.
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Riksdag

Kommun

Region

Arbetarepartiet –
Socialdemokraterna

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Arbetarepartiet Socialdemokraterna

Centerpartiet

Centerpartiet

Centerpartiet

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Feministiskt initiativ

Kommunens Väl
Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Liberalerna

Liberalerna

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Blank

Blank

Blank

Övrigt parti

Övrigt parti

Övrigt parti

Förslag till beslut under sammanträdet
Ingvar Wennersten (SD): Förvaltningens förslag bifalles med tillägg att
valsedlarna ska ställas med början uppifrån till vänster.
Sten Hamberg (-): De partier som anmält deltagande och som lämnar in sina
valsedlar i tid ska ställas i bokstavsordning.
Björn Hortevall (M): Förvaltningens förslag bifalles.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på framlagda förslag och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag.
Omröstning begärs.
Ordföranden fastställer följande beslutsgång:
Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag
Nej-röst för att bifalla Sten Hambergs (-) förslag.
Omröstning
Efter härvid genomförd omröstning beslutar valnämnden med två ja-röster
mot tre nej-röster att bifalla Sten Hambergs (-) förslag. Beslutet innebär
att valsedlarna för de partier som anmält deltagande i valet samt lämnat in
valsedlar till valnämndens kansli i enlighet med valnämndens beslut 202203-17, § 14, ska placeras i bokstavsordning. Därefter kommer blanka
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valsedlar. Slutligen placeras valsedlar från partier som lämnar sina valsedlar
direkt i röstnings-/vallokalen i bokstavsordning.
Följande ledamöter röstade ja:
Björn Hortevall (M) och Ingvar Wennersten (SD).
Följande ledamöter röstade nej:
Roland Hansson (S), Eva Roslund (S) och Sten Hamberg (-).
Beslutet skickas till
Kanslienheten.
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Öppethållande och bemanning på valnämndens kansli
Ärendenummer VN 2022.17
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar fastställa öppettiderna för valnämndens kansli enligt
följande:
På valdagen från kl. 07.00 tills dess att sista valdistriktet lämnat in sitt
material till valnämnden på valnatten.
Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska fastställa öppettiderna för valnämndens kansli under
valdagen. Valnämndens kansli föreslås hålla öppet på valdagen från kl.
07.00 till dess att sista valdistriktet lämnat in sitt material till valnämnden på
valnatten.
Valnämndens kansli bemannas av personal från kanslienheten och vid
föregående allmänna val 2018 samt EU-valet 2019 har valnämndens
ledamöter och ersättare hjälpt till på valdagen och/eller valnatten.
Kanslienheten förespråkar att detta fortsätter även i allmänna valet 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28.
Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar fastställa öppettiderna för valnämndens kansli enligt
följande:
På valdagen från kl. 07.00 tills dess att sista valdistriktet lämnat in sitt
material till valnämnden på valnatten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Annika Jansson, valnämndens sekreterare.
Christian Björkqvist, kanslichef.
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Fastställande av tidpunkt för valnämndens
uppsamlingsräkning efter valet 2022
Ärendenummer VN 2022.9
Valnämndens beslut
Valnämnden fastställer tidpunkt för uppsamlingsräkningen till onsdag den
14 september 2022 kl. 09.30.
Sammanfattning av ärendet
Onsdagen efter valdagen sker uppsamlingsräkningen. Vid detta tillfälle sker
en granskning av brevrösterna, rösterna som underkändes under valdagen
och de förtidsröster som inkom sent till valnämnden. Valnämnden
sammanträder under hela räkningen och de har i uppgift att sammanställa
valresultatet.
Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden behandlingar minst 300
röster under uppsamlingsräkningen för att kunna garantera en valhemlighet.
Sammanträdet är offentligt och öppet för allmänheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-07.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på om uppsamlingsräkningen ska
genomföras onsdag den 14 september 2022 kl. 09.30 och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslutet skickas till
Kanslienheten.

