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 Valn.2022.0001  
 
 
 
2022-03-04 
Christina Nilsson Valnämnden 
+4641362124  
christina.nilsson3@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Tillhandahållande av ambulerande röstmottagning 

Ärendebeskrivning 
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst i väljarens hem, på ett boende 
eller annan institution. Denna service riktar sig till den som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta sig till ett röstmottagningsställe.  
 
Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare under 
förtidsröstningsperioden den 24 augusti till och med den 11 september 2022.  
 
Valnämnden ska besluta om sista tid för att tillhandahålla ambulerande 
röstmottagning på valdagen den 11 september 2022.  

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att sista tid för att kunna tillhandahålla 
ambulerande röstmottagning på valdagen den 11 september är kl.15:00. Detta med 
hänsyn till att kommunen täcker över ett stort geografiskt område där restiden kan 
variera beroende på var medborgaren bor. Kommunledningskontoret föreslår att 
valnämnden överlåter till valkansliet att avgöra om det finns möjlighet att erbjuda 
ambulerande röstmottagning efter kl.15:00 på valdagen. Detta beror på hur 
arbetsbelastning ser ut i övrigt vid den aktuella tiden.  

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att tillhandahålla ambulerande röstmottagning fram till 

kl.15:00 på valdagen den 11 september 2022.  
- Valnämnden beslutar att överlåta till valkansliet att avgöra om det är möjlighet att 

erbjuda ambulerande röstmottagning efter kl.15:00 på valdagen den 11 september 
2022.  

Beslutet skickas till 
Valkansliet 
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 2 (2) 

 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör avdelningschef för juridiska avd.  
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 Valn.2021.0004  
 
 
 
2022-02-04 
Christina Nilsson Valnämnden 
+4641362124  
christina.nilsson3@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunstyrelsen@eslov.se |  www.eslov.se 
 

Godkännande av förtidsröstningslokal samt 
öppettider till distrikt Rönneberga till det allmänna 
valet 2022 

Ärendebeskrivning 
På valnämndens sammanträde den 20 januari 2022 § 3 beslutades att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över hur lokalerna på Rönningen och Eslövshallen ska 
användas. 
Valnämnden beslutade också vid sammanträdet den 20 januari 2022 § 4 att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över och utöka tiderna för Eslövshallen/Rönningen 
beroende på hur lokalerna kommer att användas.  

Beslutsunderlag 
Valnämndens beslut § 3, 2022 Godkännande av röstningslokaler till 
förtidsröstningen till det allmänna valet 2022 
Valnämndens beslut § 4, 2022 Godkännande av öppettider för förtidsröstningslokaler 
till det allmänna valet 2022 

Beredning 
Förvaltningen har tittat på Rönningen vid två tillfälle och anser att detta är en lämplig 
lokal till förtidsröstningen. Förvaltningen anser att Rönningen ska vara ett 
komplement till Eslövshallen.  
 
Förslag på öppettider för Rönningen är följande:  
26 augusti kl.15-18 
28 augusti kl. 10-14 (lördag) 
30 augusti kl. 15-19 
2 september kl. 15-18 
4 september kl. 10-14 (söndag) 
6 september kl. 15-19 
9 september kl. 15-18 
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 Valn.2021.0004 

 2 (2) 

Förvaltningen föreslår att Eslövshallens öppettider kvarstår enligt nämndens beslut § 
4, 2022 vilka är följande datum och tider:  
24 augusti kl. 15-19 
29 augusti kl. 15-19 
31 augusti kl. 15-19 
5 september kl. 15-19 
7 september kl.15-19 

Förslag till beslut 
- Valnämnden beslutar att godkänna Rönningen som förtidsröstningslokal med 

föreslagna öppettider enligt ovan. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef, juridiska avdelningen 
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Schema för förtidsröstning

24 aug 25 aug 26 aug 27 aug 28 aug 29 aug 30 aug 31 aug 01 sep 02 sep 03 sep 04 sep 05 sep 06 sep 07 sep 08 sep 09 sep 10 sep 11 sep
Eslövshallen kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19
Rönningen kl. 15 18 kl.10 14 kl. 15 19 kl. 15 18 kl. 10 14 kl. 15 19 kl. 15 18
Stadshuset kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14 kl. 9 14
Karlsrobadet kl. 14 19 kl. 12 17 kl.10 14 kl. 11 14 kl. 12 17 kl. 14 19 kl. 12 17 kl.10 14 kl. 11 14 kl. 12 17 kl. 14 19 kl. 12 17 kl.10 14
Hyresgästföreningen
Snäckan Sallerup kl. 15 19 kl.10 14 kl. 15 19 kl. 15 19 kl.10 14 kl. 15 19 kl. 15 19 kl.10 14
Stadsbiblioteket kl.10 19 kl.10 19 kl.10 18 kl.10 14 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 18 kl.10 14 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 19 kl.10 18 kl.10 14 kl.08 20
Träffpunkten Berga kl. 15 19 kl. 15 18 kl.10 14 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 18 kl.10 14 kl. 15 19kl. 15 19 kl. 15 18
Församlingshemmet i
Flyinge kl. 15 19 kl. 15 19 kl.15 18 kl. 15 19 kl.15 18
Harlösa Byahus kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19kl. 15 19
Hantverksgården i
Löberöd kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19 kl. 15 19
Marieholms bibliotek kl.15 19 kl.10 13 kl.15 19 kl.15 19 kl.10 13 kl.15 19 kl.15 19 kl.10 13
Stehags bibliotek kl.15 19 kl.15 19 kl.15 19 kl.15 19 kl.15 19
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 Valn.2022.0002  
 
 
 
2022-03-11 
Helena Heintz Valnämnden 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Valadministration  1(1) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Förordnande av valhandläggare 

Ärendebeskrivning 
I valnämndens delegeringsordning anges valhandläggare som delegat. Valnämnden 
föreslås utse de som från Kommunledningskontorets sida kommer att arbeta  
med valet till valhandläggare i syfte att kunna utpeka dessa som delegater. 

Beslutsunderlag 
Delegeringsordning för valnämnden 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att Helena Heintz, kommunsekreterare, Christina 
Nilsson, nämndsekreterare, och Anton Johansson, nämndsekreterare, utses till 
valhandläggare för de allmänna valen 2022.  

Förslag till beslut 
- Helena Heintz, Christina Nilsson och Anton Johansson utses till valhandläggare 

för de allmänna valen 2022.  

Beslutet skickas till 
Valkansliet 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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 Valn.2022.0003  
 
 
 
2022-03-11 
Helena Heintz Valnämnden 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Valadministration  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Ordning för valsedlar i röstnings- 
och vallokaler 2022 

Ärendebeskrivning 
Det är Valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla val- och 
röstningslokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett 
likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt. 
 
Valmyndigheten har tagit fram ett förslag som presenteras i deras ställningstagande, 
daterat den 24 april 2020. Valnämnden har vid tidigare val följt Valmyndighetens 
rekommendationer.  

Beslutsunderlag 
Valmyndighetens ställningstagande, daterat den 24 april 2020 

Beredning 
Valmyndigheten anger följande i sitt ställningstagande: 
 
Partivalsedlar, det vill säga valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de 
partier som har rätt att få valsedlar upptryckta och utlagda av valnämnden om de 
begär det ska ställas i ett eget valsedelställ. Partivalsedlarna ska ställas i varsin 
lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige 
(blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning, efter den partibeteckning 
under vilken partiet anmält deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl synliga 
nedanför övriga valsedlar i valsedelstället. 
 
I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma 
ordning som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige 
(blå) samt i bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad. 
 
Valsedlar för varje typ av val ska alltid börja ställas i en egen rad.  
 

15 ( 46 )



 Valn.2022.0003 

 2 (2) 

Kommunledningskontoret föreslår att valsedlarna placeras på det sätt som 
Valmyndigheten föreslår i sitt ställningstagande, med förändringen att namnvalsedlar 
ställs först och följs av valsedelställ med partivalsedlar och blanka valsedlar. 

Förslag till beslut 
- Valsedlar i röstnings- och vallokaler 2022 ska placeras i enlighet med det som  

Valmyndigheten anger i sitt ställningstagande, daterat den 24 april 2020, med 
förändringen att namnvalsedlar ställs först och följs av valsedelställ med 
partivalsedlar och blanka valsedlar. 

Beslutet skickas till 
Valkansliet 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Förvaltningschef Avdelningschef 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 1(4)

Datum Dnr  

2020-04-24 2 00 62-20/98221  
 
 

  

 

Ställningstagande ang. valsedlarnas ordning i valsedelställen 

1 Sammanfattning 
För att upprätthålla förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt för väljaren att 
orientera sig bland valsedlarna är det befogat att valsedlarna exponeras likformigt på alla 
röstmottagningsställen i hela landet. För att underlätta för väljarna och röstmottagarna ska 
valsedlarna därför stå i valsedelställ. Det ska också vara lätt för röstmottagarna att få en 
överblick över valsedlarna och kunna hålla ordning bland valsedlarna.  

Vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige gäller följande. Partivalsedlar, dvs. 
valsedlar med enbart val- och partibeteckning, för de partier som har rätt att få valsedlar 
upptryckta och utlagda av valnämnden om de begär det ska ställas i ett eget valsedelställ. 
Partivalsedlarna ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige 
(vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska i varje rad stå i bokstavsordning, efter den 
partibeteckning under vilken partiet anmält deltagande. Blanka valsedlar ska stå väl synliga 
nedanför övriga valsedlar i valsedelstället.  

I de följande valsedelställen ska namnvalsedlar för samtliga partier ställas i samma ordning 
som ovan, riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå) samt i 
bokstavsordning efter partibeteckning i varje lodrät rad.  

Valsedlar för varje typ av val ska alltid börja ställas i en egen rad.  

Vid valet till Europaparlamentet har samtliga partier namnvalsedlar. Partiernas valsedlar ska 
stå i bokstavsordning efter partibeteckning. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför 
övriga valsedlar i valsedelstället. 

2 Frågeställning 
Flera valnämnder har efterfrågat en riktlinje om i vilken ordning valsedlarna ska placeras i 
valsedelställen.  

3 Gällande rätt m.m. 
I 6 kap. 6-8 §§ vallagen (2005:837) finns bestämmelser om tillhandahållande av valsedlar. 

Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig 
avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut. Om en sådan plats inte kan anordnas i 
anslutning till röstmottagningsstället får den i stället ordnas inne i lokalen. På denna plats ska 
väljarna ha tillgång till 

1. valsedlar med enbart valbeteckning, 
2. valsedlar med parti- och valbeteckning 
a) för val till riksdagen samt region- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av 
de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet, 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 2(4)

Datum Dnr  

2020-04-24 2 00 62-20/98221  
 
 

  

 
b) för val till region- och kommunfullmäktige för varje parti som redan är representerat där 
och som inte uppfyller kraven i a ovan, när det gäller röstmottagningsställen inom den 
region eller den kommun där partiet är representerat, 
3. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som 
vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av 
rösterna i hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om 
kandidater om ett sådant parti deltar med endast en valsedel. 

De partier som deltar i valen ska också kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats. 

Första stycket 2 och 3 gäller endast under förutsättning att partiet har gjort en begäran enligt 
6 kap. 7 §. 

Av 8 kap. 4 § framgår att det är röstmottagarna som ansvarar för ordningen på 
röstmottagningsstället. 

De regler som numera återfinns i 8 kap. 2 § vallagen infördes den 1 juni 1997. I 
propositionen till den då nya vallagen (Prop. 1996/97:70 s. 200) framgår att ”partierna skall 
ha möjlighet att lägga ut sina valsedlar, dvs. sådana valsedlar som inte hålls till handa av 
valmyndigheterna, på den plats som anordnats. Idag görs i princip en skillnad mellan den 
plats som finns för de blanka och de partimarkerade valsedlarna samt för den plats som 
finns för andra valsedlar. Det är emellertid rimligt att valsedlarna finns tillgängliga för 
väljarna på samma plats”.  

Vallagens regler om hur valsedlar ska läggas ut i anslutning till röstmottagningsställen har 
behandlats i ett beslut av JO, dnr. 3270-2009. Där hade de valsedlar som valnämnden 
ansvarade för placerats i valsedelställ medan övriga partier hade hänvisats till att lägga ut sina 
valsedlar direkt på ett bord, som stod på en annan plats, lite undanskymt. Detta föranledde 
kritik. I beslutet sägs bl.a: ”Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska det, som framgått, i anslutning till 
ett röstmottagningsställe ordnas ”en lämplig plats” där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte 
är möjligt får ”en sådan plats” i stället ordnas inne i lokalen. På ”denna plats” ska övriga 
partier också kunna lägga ut sina valsedlar. Uppdelningen av valsedlarna i två kategorier är 
enbart betingad av praktiska skäl, som har med valets administration att göra. För de 
röstande är den utan intresse. Det finns således inget skäl för valförrättaren att synliggöra en 
skillnad mellan de två kategorierna av valsedlar, exempelvis genom att förbehålla ett särskilt 
valsedelställ för den ena gruppen. Tvärtom är det från objektivitetssynpunkt angeläget att 
någon åtskillnad av det slaget inte görs, jfr 1 kap. 9 § regeringsformen. Alla valsedlar ska med 
andra ord tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Exakt hur det ska ske 
är en praktisk fråga, men utgångspunkten ska vara att valsedelspresentationen för de 
röstande framstår som likformig”. 

JO har därefter i flera ärenden tagit ställning till om det funnits grund för kritik mot 
valnämnder avseende utläggningen av valsedlar och ordningen i valsedelställen (dnr 5127-, 
5161-, 5260- och 5668-2010). 

I JO:s beslut angående anmälan mot Uppsala och Järfälla kommuner, dnr 5127-2010 och 
5668-2010 fann JO ingen grund att rikta kritik mot dessa valnämnder. Båda kommunerna 
hade fattat beslut om att partivalsedlarna och blanka valsedlar skulle ställas i första stället. I 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 3(4)

Datum Dnr  

2020-04-24 2 00 62-20/98221  
 
 

  

 
andra stället fick samma partier ställa sina namnvalsedlar och i tredje stället övriga partier. 
Valsedlarna skulle stå i bokstavsordning. 

4 Valmyndighetens bedömning 

4.1 Förutsättningar 

Det är valnämnden i kommunen som är den lokala valmyndigheten och som ansvarar för 
frågor om val i kommunen. En av dessa frågor är att bestämma ordningen bland valsedlarna 
i valsedelställen.  

Det är ett uttalat önskemål från många valnämnder att Valmyndigheten fattar beslut om 
vilka principer som ska gälla beträffande ordningen i valsedelställen. För att upprätthålla 
förtroendet för valsystemet och för att det ska vara lätt för väljaren att orientera sig bland 
valsedlarna är det befogat att valsedlarna exponeras likformigt på alla röstmottagningsställen 
i hela landet. JO har även i flera beslut uttalat att ”alla valsedlar ska tillhandahållas på ett 
likformigt sätt, på en och samma plats. Exakt hur det ska ske är en praktisk fråga, men 
utgångspunkten ska vara att valsedelpresentationen för röstande framstår som likformig”.  

Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt för 
röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. För att underlätta för väljarna och 
röstmottagarna ska valsedlar stå i valsedelställ. Röstmottagarna ska snabbt kunna se om 
någon valsedel fattas eller om det på annat sätt blivit oordning i valsedelstället.  

Det skiljer sig mellan kommuner hur många partier som ställer upp i de olika valen vid 
allmänna val till kommun- och regionfullmäktige. Det går därför inte att ange den exakta 
ordningen i valsedelställen men tanken är att valnämnderna genom ställningstagandet får en 
vägledning om hur de bör tänka när det gäller hur valsedlarna ska exponeras i valsedelställen. 

Det här ställningstagandet förutsätter att valnämnden använder valsedelställ med tre lodräta 
rader med 12 fack i varje rad. De valnämnder som använder andra typer av valsedelställ bör 
följa intentionen om likvärdighet i detta ställningstagande. 

4.2 Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. 

Det är lämpligt att skilja mellan de olika typerna av valsedlar för att underlätta överblicken. 
Valsedlarna för de partier som fått mer än en procent av rösterna vid något av de två senaste 
valen till riksdagen har rätt att få partivalsedlar, dvs. valsedlar med parti- och valbeteckning, 
för valen till riksdag samt kommun- och regionfullmäktige upptryckta och utlagda av 
valadministrationen om de begär det. Detsamma gäller för de partier som har mandat i 
kommun- och regionfullmäktige. Det är valnämnden och röstmottagarna som ansvarar för 
utläggning av dessa valsedlar och de ska ställas i ett eget valsedelställ. Valsedlarna för varje 
val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och 
regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning 
under vilken partiet har anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför 
övriga valsedlar i valsedelstället. 

Utöver det ansvar som valnämnden har för partivalsedlarna ska alla partier behandlas 
likvärdigt. Likvärdigt innebär att alla partier som deltar i valen ska få sina namnvalsedlar 
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 STÄLLNINGSTAGANDE 4(4)

Datum Dnr  

2020-04-24 2 00 62-20/98221  
 
 

  

 
ställda i de följande valsedelställen i bokstavsordning uppifrån och ner utifrån fullständig 
partibeteckning. Valsedlarna ska ställas i samma ordning som partivalsedlarna; riksdag (gula 
valsedlar), kommunfullmäktige (vita) och regionfullmäktige (blåa). Valsedlar för varje valtyp 
ska alltid börja ställas i en egen rad. 

4.3 Val till Europaparlamentet 

De partier som vid något av de två senaste valen fått mer än 1 procent av rösterna i landet 
har rätt att få sina valsedlar utlagda av valadministrationen om de begär det vid val till 
Europaparlamentet. Hela Sverige utgör en valkrets och partier som begär utläggning har av 
denna anledning en namnvalsedel istället för en partivalsedel. Sammantaget är det betydligt 
färre valsedlar än vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Alla valsedlar, vare sig 
det är valnämnden som ansvarar för deras utläggning eller partierna själva, ska ställas i 
valsedelställ. Likvärdig exponering av valsedlarna vid val till Europaparlamentet innebär att 
valsedlarna för alla partier ställs i valsedelställ i bokstavsordning utifrån den partibeteckning 
under vilken anmälan om deltagande i val är gjord. Blanka valsedlar ska stå väl synliga 
nedanför namnvalsedlarna i valsedelstället. 

4.4 Utlandsmyndigheterna 

De utlandsmyndigheter som erbjuder förtidsröstning får för utläggning vid val till riksdag, 
kommun- och regionfullmäktige partivalsedlar och blanka valsedlar från Valmyndigheten. 
Vid val till Europaparlamentet får de namnvalsedlar och blanka valsedlar. Det är av vikt att 
utlandsmyndigheterna också beaktar att valsedlarna exponeras likvärdigt och att valsedlarna 
läggs i bokstavsordning på så sätt som beskrivs för alla val i detta ställningstagande. 

 

Valmyndighetens ställningstaganden innehåller en redogörelse för myndighetens uppfattning 
i rättsliga frågor. De är styrande för Valmyndighetens verksamhet men vägledande för 
valadministrationen. Detta ställningstagande har beslutats av Valmyndighetens nämnd.  
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Valadministration  1(1) 
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Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förordnande av ordföranden och vice ordföranden till 
valdistrikten i val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden har enligt 3 kap. 4-6 §§ vallagen att inför valdagen 11 september 2022 
förordna ordförande samt vice ordförande till valdistrikten i Eslövs kommun. För 
varje distrikt ska utses en ordförande och en vice ordförande.  

Beslutsunderlag 
- Bilaga; Förslag på ordförande och vice ordförande till Eslövs kommuns 

valdistrikt 2022  

Beredning 
Valkansliet föreslår valnämnden att förordna ordföranden och vice ordföranden till 
valdistrikten i enlighet med förslag som presenteras i bilagan. Förslag på ordförande 
och vice ordförande till de valdistrikt som i bilagan står som vakanta kommer att 
presenteras för valnämnden framledes.  

Förslag till beslut 
- Ordföranden och vice ordföranden till valdistrikt i Eslövs kommun inför val till 

riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 fastställs i enlighet med framtagen 
bilaga.  

Beslutet skickas till 
Valkansliet  
Ordförande i valdistrikt  
Vice ordförande i valdistrikt  

 
Eva Hallberg Patrik Linder  
Förvaltningschef Chef juridiska avdelningen
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Helena Heintz Valnämnden 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 

Kommunledningskontoret  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

Förslag till beslut; Utseende av administratörer i 
ValID (Valmyndighetens administrativa IT-stöd för 
genomförande av allmänna val) 

Ärendebeskrivning 
Till valen 2022 har Valmyndighetens valdatasystem (VDS) ersatts av ett nytt som 
heter Valid.  
 
Länsstyrelsen ger åtkomst och behörighet för de som ska vara 
behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen. Därefter kan dessa hantera 
övriga behörighetsroller inom kommunen. 
 
Valnämndens ordförande beslutade genom ordförandebeslut den 20 december 2021 
att utse kommunsekreterare Helena Heintz till behörighetsadministratör. Nu behöver 
valnämnden ange vilka övriga roller som ska ha åtkomst till Valid.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, daterat den 20 december 2021 

Beredning 
Följande roller finns i Valid:  
- Behörighetsadministratör – tilldelar, tar bort och ändrar roller för användare samt 

arbetar med valadministration. 
- Inskrivare – tilläggsroll till befintlig administratör som kan skriva in kommunens 

användare.  
- Lokal valadministratör – för de som ska arbeta med valadministration i 

kommunen. 
- Röstkortsbeställare – för de som ska kunna skriva ut dubblettröstkort. Ingår i 

rollen lokal valadministratör. 
- Förtidsröstsregistrerare – för de som ska kunna registrera in mottagna 

förtidsröster. Ingår i lokal valadministratör.  
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Kommunledningskontoret ser behov av att tilldela Christina Nilsson, 
nämndsekreterare, och Anton Johansson, nämndsekreterare, samt Patrik Linder, 
avdelningschef, rollen som lokal valadministratör. Vad gäller möjlighet att beställa 
dubblettröstkort kommer det kunna göras på Stadsbiblioteket, och eventuellt i 
ytterligare röstnings- och vallokaler, och i Kontaktcenter. Kommunledningskontoret 
föreslår att rätten att utse vilka som behöver åtkomst till Valid inom dessa funktioner 
delegeras till avdelningschef Patrik Linder.  
 
Registrering av förtidsröster kommer att göras av de med lokal valadministratörs-
behörighet. 

Förslag till beslut 
- Christina Nilsson, nämndsekreterare, Anton Johansson, nämndsekreterare, och 

Patrik Linder, avdelningschef, tilldelas behörigheten lokal valadministratör. 
- Rätten att utse vilka som behöver åtkomst till Valid för rollen röstkortsbeställare 

delegeras till avdelningschef Patrik Linder.  

Beslutet skickas till 
Valkansliet 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Förslag till beslut; Inlämning av namnvalsedlar från 
partier inför de allmänna valen 2022 

Ärendebeskrivning 
Det finns tre sorters valsedlar som används i de allmänna valen: partivalsedlar, 
namnvalsedlar samt valsedlar med enbart valbeteckning (blanka valsedlar).  
 
Endast de partier som anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. Anmälan 
ska ske till Valmyndigheten senast 30 dagar före valdagen.  
 
Valnämnden ansvarar för att tillhandahålla blanka valsedlar samt partivalsedlar för 
de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av 
rösterna i hela landet.  
 
De partier som deltar i valen ansvarar för att deras namnvalsedlar levereras till 
vallokaler och röstningslokaler.  

Beslutsunderlag 
- 

Beredning 
En ändring i vallagen inför valen 2022 är att det är valnämnden som övertar ansvaret 
för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelsställen, även de valsedlar som partierna 
tidigare ansvarade för att lägga ut. Det är dock fortfarande partiernas ansvar att 
leverera valsedlarna samt tillse att de inte tar slut under tiden röstmottagningen 
pågår. 
 
Valnämnden kan besluta att partierna kan lämna in sina valsedlar till en på förhand 
anvisad plats.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att partier som har rätt att delta i valen ges 
möjlighet att lämna in sina partivalsedlar till Stadshuset så att de kan skickas ut till 
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röstnings- och vallokaler tillsammans med övrigt valmaterial. För att valsedlarna ska 
hinna ut till röstningslokalerna innan förtidsröstningen börjar behöver valsedlarna 
lämnas in senast den 15 augusti 2022.  

Förslag till beslut 
- Partier som har rätt att delta i valen kan lämna in sina partivalsedlar till 

Stadshusets Kontaktcenter senast den 15 augusti 2022 för att få dem utsända till 
röstnings- och vallokaler i samband med att övrigt valmaterial skickas till 
lokalerna.  

- Förvaltningen uppdras att skicka ut information till samtliga partier representerade 
i kommunfullmäktige samt informera om beslutet på kommunens hemsida.   

Beslutet skickas till 
Valkansliet 
 
 
 
Eva Hallberg Patrik Linder 
Kommundirektör Avdelningschef 
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Säljare, Specialist Mail Services

Björn Johansson
Telefon, 010-436 00 81
bjorn.johansson2@postnord.com

Kundlösningsspecialist (drift)
Per Rosborg
Telefon, 010-436 07 52
per.rosborg@postnord.com
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