
Sammanträdesprotokoll 
2021-09-20 

Valnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Övriga närvarande 

Möller/Sahlin kl. 18:00-19:15 

Tony Hansson (S) (ordförande) 
Jörgen Andersson (M) (vice ordförande) 
Maria Bohr Frank (C) (via länk)
Cvetanka Bojcevska (SD) 
Tine Billing (S) 
Camilla Jönsson (M) 
Kjell-Åke Ottosson (S) ersätter Joakim Dahlin (S) 

Ingmar Larsson (L) 
Göran Lindvall (SD) 
Eva Rebbling (V) (via länk)

Helena Heintz (kommunsekreterare) 
Christina Nilsson (nämndsekreterare) 
Anton Johansson (nämndsekreterare) 
Patrik Linder (avdelningschef) 

Utses att justera Ingmar Larsson (L) 

Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2021-09-22  

Protokollet omfattar §§1-7 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-20 

Valnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Sekreterare 
Helena Heintz 

Ordförande 
Tony Hansson (S) 

Justerande 
Ingmar Larsson (L) 
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Sammanträdesprotokoll 
2021-09-20 

Valnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Innehåll 

§1 Val av justerare 

§2 Presentation av valkansliet 

§3 Översyn av valdistrikt inför allmänna val 2022 

§4 Delegation till valnämndens ordförande avseende möjlighet att fatta 
brådskande beslut 

§5 Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022 

§6 Information om lokaler för förtidsröstning vid allmänna val 2022 

§7 Information om utskick av intresseanmälan till tidigare tjänstgörande i 
vallokal 
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Valnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

§ 1

Val av justerare 

Ärendebeskrivning  
Ingmar Larsson (L) utses att jämte ordförande justera protokollet den 22 september 
2021. 

Paragrafen är justerad 
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§ 2  

Presentation av valkansliet  

Ärendebeskrivning  
Helena Heintz, Anton Johansson och Christina Nilsson presenterar sig. De arbetar på 
juridiska avdelningen på Kommunledningskontoret och kommer att arbeta med valet. 
Även avdelningschef Patrik Linder presenterar sig. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    Valn.2021.0002 

Översyn av valdistrikt inför allmänna val 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) ska ett valdistrikt omfatta 1 000 till 2 000 
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl får avvikelser förekomma. På förslag av 
kommunfullmäktige ska länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. 
Kommunens översyn och länsstyrelsens beslut ska genomföras året före det år då val 
till riksdagen ska hållas. Om ingen förändring görs jämfört med tidigare år behöver 
kommunfullmäktige inte fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Översyn av valdistriktsindelning inför allmänna val 2022 
 Utdrag ur statistik över antal röstberättigade per den 1 mars 2021 för Eslövs 

kommun 
 

Beredning 
Eslövs kommun antog ny valdistriktsindelning inför de allmänna valen 2018. Då 
förändrades främst distrikten i Eslövs centrum. 

De siffror som inkommit från Valmyndigheten avseende antal röstberättigade per 
den 1 mars 2021 visar att inget distrikt har över 1 700 röstberättigade. Det finns tre 
distrikt som har under 1 000 röstberättigade. Det motiverades 2018 främst med att 
det är stora distrikt till ytan men med få röstberättigade och att det blir för stort 
avstånd för dessa att ta sig till vallokaler om man utökar distrikten ytterligare. Två av 
distrikten gränsar dessutom till andra kommuner. 

Kommunledningskontorets förslag är att inte göra någon förändring av 
valdistriktsindelningen inför de allmänna valen 2022. Frågan om valdistrikt har 
diskuterats mellan partierna. 

Beslut 
- Ingen förändring av valdistriktsindelningen görs inför de allmänna valen 2022. 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    Valn.2021.0003 

Delegation till valnämndens ordförande avseende möjlighet att fatta 
brådskande beslut  

Ärendebeskrivning  
Arbete pågår med att ta fram en delegeringsordning för valnämnden. Under tiden 
behöver ordförande ges delegation på att fatta brådskande ordförandebeslut. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegation till valnämndens ordförande avseende brådskande 

beslut 
 

Beredning 
Möjligheten för en nämnd att delegera beslutanderätten regleras i kommunallagen. 
Det pågår ett arbete med att ta fram en delegeringsordning för valnämnden för att 
möjliggöra ett mer effektivt arbetssätt inför valet 2022. Delegeringsordningen 
kommer att komma upp för beslut på ett av valnämndens kommande sammanträden. 

I 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) anges att en nämnd får uppdra åt 
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Då det är långt mellan valnämndens sammanträden när det är en tid kvar innan valet 
genomförs föreslår Kommunledningskontoret att ordförande ges delegation att fatta 
brådskande beslut om det skulle uppstå sådant behov. 

Beslut 
- Valnämndens ordförande ges delegation på att fatta beslut i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    Valn.2021.0001 

Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022  

Ärendebeskrivning  
Enligt 4 kap. 20-21 §§ vallagen (2005:837) ska varje kommun se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, 
tillgänglighet och öppettider ger väljarna goda möjligheter att rösta. För varje 
valdistrikt ska finnas en lokal. 

Vid val till riksdag, kommun och region ska vallokalerna vara öppna för röstning 
mellan klockan 8.00 och 20.00. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår att följande vallokaler används vid val till riksdag, 
kommun och region den 11 september 2022: 

 Centrum Sydost - Medborgarhusets A-sal 
 Centrum Väster - Medborgarhusets C-sal 
 Karlsro - Kärråkra Vårdcentral 
 Rönneberga - Eslövshallen, vid Norrevångsskolan 
 Solkullen - Fridasroskolan 
 Väster - Ekenässkolans matsal 
 Sallerup - Sallerupskolans matsal 
 Berga - Nya Östra skolan 
 Billinge - Billinge idrottshall 
 Stehag - Stehagskolan 
 Marieholm - Marieskolan 
 Västra Strö - Kyrkstugan Västra Strö 
 Örtofta - Örtofta församlingsgård 
 Skarhult - Östra Strö skola 
 Flyinge - Flyingeskolan 
 Löberöd - Ölyckeskolan 
 Harlösa - Harlösa skola 
 Centrum - Carl Engström skolan, hus A 
 Norr - Bredablickskolan 

Beslut 
- Föreslagna vallokaler föreslås användas vid val till riksdag, kommun och region 
den 11 september 2022. 
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- Vallokalerna ska hållas öppna för röstning på valdagen mellan klockan 8.00 och 
20.00. 

Beslutet skickas till  
Valkansliet 

Paragrafen är justerad 
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§ 6  

Information om lokaler för förtidsröstning vid allmänna val 2022  

Ärendebeskrivning  
Valkansliet informerar om möjliga lokaler för förtidsröstning. En del av de lokaler 
som använts tidigare upplevs nu som trånga och svårtillgängliga. Valnämndens 
ledamöter diskuterar möjliga lösningar. Valkansliet kommer att återkomma med ett 
förslag på lokaler vid ett kommande sammanträde med valnämnden. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 7  

Information om utskick av intresseanmälan till tidigare tjänstgörande i 
vallokal  

Ärendebeskrivning  
Valkansliet informerar om planerat utskick av intresseanmälan till tidigare 
tjänstgörande i vallokal och visar den e-tjänst som tagits fram för detta. Utskicket 
kommer att ske inom kort. I utskicket kommer även intresset för att arbeta med 
förtidsröstning och ambulerande röstmottagning att sonderas. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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