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Kallelse till sammanträde med Valnämnden 

Datum och tid:  2022-11-29, klockan  17:00 
Plats:  Möller/Sahlin 

Förhinder anmäls till Helena Heintz 

helena.heintz@eslov.se eller 0413-621 23 

Ordförande 
Tony Hansson (S) 
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

 

1. Val av justerare   
   
 

 

2. Besök av röstmottagare för uppföljning av arbetet i 
vallokalerna 

  

   
 

 

3. Ekonomisk uppföljning av de allmänna valen 2022   
   
 

 

4. Information om utskickad enkät till röstmottagare 
samt identifierade åtgärder efter utvärdering av 
de allmänna valen 2022 (Valn.2022.0013) 

  

   
Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Identifierade åtgärder efter utvärdering av de 

allmänna valen 2022 
 

5. Information från utvärderingsmöte hos 
Länsstyrelsen den 18 november 2022 

  

   
 

 

6. Förberedelser inför EU-valet 2024   
   
 

 

7. Antagande av informationshanteringsplan för 
valnämnden 2022 (Valn.2022.0012) 
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 Kallelse 
 
 
 
 

 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Antagande av informationshanteringsplan för 

valnämnden 
 

8. Anmälan av ordförandebeslut samt övriga 
delegeringsbeslut 

  

   
Beslutsunderlag 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Ordförandebeslut; Förordnande av röstmottagare i röstningslokal samt 

ambulerande röstmottagare 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
• Borttagen på grund av personuppgifter. 
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Information om utskickad enkät till 

röstmottagare samt identifierade åtgärder efter 
utvärdering av de allmänna valen 2022 
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 Valn.2022.0013  
 
 
 
2022-11-22 
Helena Heintz Valnämnden 
+4641362123  
helena.heintz@eslov.se  
 
 
 

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

 

Identifierade åtgärder efter utvärdering av de 
allmänna valen 2022 

Ärendebeskrivning 
Valkansliet har skickat ut en utvärdering av genomförandet av de allmänna valen 
2022 i Eslövs kommun till de röstmottagare som arbetat under valperioden. Utifrån 
svaren samt förvaltningens egen utvärdering av arbetet har några åtgärder 
identifierats för nämnden att ta ställning till. 

Beredning 
De åtgärder som förvaltningen föreslår att nämnden tar ställning till är följande: 
- Utöka antalet valsedelsställ i förtidsröstnings- och vallokalerna. Det har 

rapporterats från flera håll om köer i lokalerna och att den största källan till dessa 
var att det inte fanns fler stationer med valsedlar. 

- Nya lokaler till valdistrikt Solkullen och Skarhult. Nuvarande lokaler 
(Fridasroskolan och Östra strö skola) upplevs inte optimala för 
valgenomförandet.  

- Se över antal förtidsröstningslokaler och platser för dessa utifrån statistik 
avseende antal röstande i de allmänna valen 2022. Detta inkluderar en översyn av 
möjligheter att ha röstmottagning på en välfrekventerad plats i kommunen där det 
idag inte finns en fast lokal att tillgå.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningens förslag till åtgärder godkänns.  

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 
 
 
Patrik Linder  Helena Heintz 
Avdelningschef  Kommunsekreterare 
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Antagande av informationshanteringsplan för 

valnämnden 2022  
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Valn.2022.0012 
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 Valn.2022.0012  
 
 
 
2022-11-21 
Anton Johansson Valnämnden  
+4641362645  
anton.johansson3@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 
 

 

Antagande av informationshanteringsplan för 
valnämnden samt delegering av beslut om att 
revidera planen 

Ärendebeskrivning 
Valnämnden saknar i dagsläget en uppdaterad informationshanteringsplan som 
reglerar gallringsfristen för nämndens allmänna handlingar. Som huvudregel gäller 
att alla nämndens allmänna handlingar ska bevaras om inget annat framgår av lag, 
förordning eller beslut från nämnden. 

Beslutsunderlag 
- Informationshanteringsplan för valnämnden, 2022-11-21 

Beredning 
Förvaltningen har tagit fram förslag på informationshanteringsplan. Förslaget utgår 
från en standardmall, framtagen av Sydarkivera, som används av samtliga Eslövs 
kommuns nämnder vid framtagande av informationshanteringsplan.  
 
Informationshanteringsplanen ska löpande ses över och revideras vid behov. 
Förvaltningen föreslår därför att rätten att anta revideringar av planen delegeras till 
kommundirektören.  

Förslag till beslut 
- Informationshanteringsplan för valnämnden antas och gäller från och med 29 

november 2022.  
- Kommundirektören delegeras rätten att revidera valnämndens 

informationshanteringsplan och förvaltningen ges i uppdrag att föra in detta i 
nämndens delegeringsordning. 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret  
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 Valn.2022.0012 
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Patrik Linder  Anton Johansson   
Avdelningschef Nämndsekreterare 
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Anmälan av ordförandebeslut samt övriga 

delegeringsbeslut 
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