
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-11-29 

 

Valnämnden  
 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

 

Plats och tid Möller/Sahlin kl. 17:00-18:30  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Maria Bohr Frank (C) 
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Tine Billing (S) 
Ingmar Larsson (L)  ersätter Jörgen Andersson (M) (vice 
ordförande) 
Kjell-Åke Ottosson (S) 
Jenny Nilbecker (S)  ersätter Camilla Jönsson (M) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Kent Björk (SD) 
Eva Rebbling (V) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Patrik Linder (avdelningschef) 
Anton Johansson (nämndsekreterare) 
Christina Nilsson (nämndsekreterare) 
Anders Rönnerstål (röstmottagare) §§37-38 
Ulrika Narling (röstmottagare) §§37-38 

  
Utses att justera Cvetanka Bojcevska (SD) 
  
Justeringens plats o tid Kommunledningskontoret, 2022-12-06   
  
Protokollet omfattar §§37-44 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Cvetanka Bojcevska (SD)  
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Innehåll 
 

§37 Val av justerare 

§38 Besök av röstmottagare för uppföljning av arbetet i vallokalerna 

§39 Ekonomisk uppföljning av de allmänna valen 2022 

§40 Information om utskickad enkät till röstmottagare samt identifierade 
åtgärder efter utvärdering av de allmänna valen 2022 

§41 Information från utvärderingsmöte hos Länsstyrelsen den 18 november 
2022 

§42 Förberedelser inför EU-valet 2024 

§43 Antagande av informationshanteringsplan för valnämnden 2022 

§44 Anmälan av ordförandebeslut samt övriga delegeringsbeslut 
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§ 37  

Val av justerare  

Cvetanka Bojcevska (SD) utses att jämte ordförande justera dagens protokoll den 6 
december 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 38  

Besök av röstmottagare för uppföljning av arbetet i vallokalerna  

Ulrika Narling, ordförande i valdistrikt Centrum sydost och Anders Rönnerstål, vice 
ordförande i valdistrikt Rönneberga besökte valnämnden och berättade hur de 
upplevde valhelgen utifrån deras roll som ordförande och vice ordförande. De delade 
också med sig av synpunkter till nämnden inför kommande val. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 39  

Ekonomisk uppföljning av de allmänna valen 2022  

Patrik Linder, avdelningschef för juridiska avdelningen gav valnämnden en 
ekonomisk uppföljning av RKR valet. Alla kostnader har inte kommit in än så en 
uppskattning har gjorts av den totala kostnaden för valet. Valnämndens budget är 1,5 
miljoner kronor och strax under 1 miljon kronor i stöd från Valmyndigheten. Man 
uppskattar att man hamnar på ett underskott med cirka 550 000 kronor när alla 
kostnader är inräknade. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 40    Valn.2022.0013 

Information om utskickad enkät till röstmottagare samt 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. 

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

2022 
 

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. 

Valkansliet informerar valnämnden om vad som framkommit i svaren från 
röstmottagarna. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut men med ett 
tillägg om att ge valkansliet i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda en 
ambulerande röstmottagning som kan finnas tillgänglig på platser där mycket folk rör 
sig under förtidsvalet t.ex. Flygstaden, stationen, byar och vid arrangemang samt att 
det då finns möjlighet att spontanrösta enbart genom att legitimera sig med målet att 
öka valdeltagandet. 

Ingmar Larsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut och Tony 
Hanssons (S) tilläggsyrkande. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till 
beslut med tilläggsyrkandet och finner att valnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslut 
- Förvaltningens förslag till åtgärder godkänns. 

- Valnämnden ger valkansliet i uppdrag att se över möjligheten att erbjuda en 
ambulerande röstmottagning som kan finnas tillgänglig på platser där mycket folk rör 
sig under förtidsvalet t.ex. Flygstaden, stationen, byar och vid arrangemang samt att 
det då finns möjlighet att spontanrösta enbart genom att legitimera sig med målet att 
öka valdeltagandet. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 41  

Information från utvärderingsmöte hos Länsstyrelsen den 18 november 
2022  

Helena Heintz, kommunsekreterare, informerar valnämnden om vad som togs upp på 
utvärderingsmötet hos Länsstyrelsen den 18 november 2022. Man pratade bland 
annat om nedanstående: 

- Det var flera kommuner som hade svårt att ringa in valresultat på valnatten och 
detta berodde på ett nationellt problem med telefonin. 
- Säkerheten kring valet och valets genomförande, man behöver förtydliga vad och 
hur mycket kommunerna ska göra.  
- Beställning av material från Valmyndigheten 
- Krävs mer information om valsedelsordningen 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 42  

Förberedelser inför EU-valet 2024  

Valkansliet informerar om att man redan nu har börjar att boka upp lokaler till 
valhelgen och att man kommer att börja titta på vilka röstningslokaler man kommer 
att behöva använda och öppettider för dessa. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 43    Valn.2022.0012 

Antagande av informationshanteringsplan för valnämnden 2022  

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 
• Förslag till beslut; Antagande av informationshanteringsplan för valnämnden 
• Informationshanteringsplan för valnämnden 
 

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. 

Yrkanden 
Kjell-Åke Ottosson (S) yrkar bifall till förvaltningen förslag till beslut. 

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 

Paragrafen är justerad 
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§ 44  

Anmälan av ordförandebeslut samt övriga delegeringsbeslut  

Beslutsunderlag 
• Ordförandebeslut, förordnande av vice ordförande till Berga valdistrikt 
• Ordförandebeslut om ny vice ordförande i Marieholms och Flyinges valdistrikt 
• Ordförandebeslut om ny vice ordförande till Rönnebergas valdistrikt 
• Ordförandebeslut; Förordnande av röstmottagare i röstningslokal samt 

ambulerande röstmottagare 
• Bilaga, Personer som ska arbeta med förtidsröstning och ambulerande 

röstmottagning 
• Förordnande av ytterligare röstmottagare i val 2022 efter återbud 
• Förordnande av röstmottagare till val 2022 - reservpoolen 
 

Beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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