
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-24 

 

Valnämnden  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-17:40  
  
Beslutande Tony Hansson (S) (ordförande) 

Cvetanka Bojcevska (SD) 
Tine Billing (S) 
Ingmar Larsson (L)  ersätter Jörgen Andersson (M) (vice 
ordförande) 
Anne Hansson (S)  ersätter Camilla Jönsson (M) 
Kent Björk (SD)  ersätter Kjell-Åke Ottosson (S) 
Eva Rebbling (V)  ersätter Maria Bohr Frank (C) 

  
Utses att justera Cvetanka Bojcevska (SD) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-03-29   
  
Protokollet omfattar §§11-22 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Cvetanka Bojcevska (SD)  
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Innehåll 
 

§11 Val av justerare 

§12 Tillhandahållande av ambulerande röstmottagning 

§13 Godkännande av förtidsröstningslokal samt öppettider till distrikt 
Rönneberga till de allmänna valen 2022 

§14 Förordnande av valhandläggare 

§15 Ordning för valsedlar i valsedelsställ i röstnings- och vallokaler 2022 

§16 Förordnande av ordföranden och vice ordföranden till valdistrikten i de 
allmänna valen 2022 

§17 Utseende av administratörer i ValID (Valmyndighetens administrativa 
IT-stöd för genomförande av allmänna val) 

§18 Inlämning av namnvalsedlar från partier inför de allmänna valen 2022 

§19 Användande av PostNords valtjänster under de allmänna valen 2022 

§20 Information om pågående översyn av arvoden samt utbildning av 
röstmottagare 

§21 Information om möjlig röstmottagning på Eslövs folkhögskola 

§22 Information om avskärmning av valsedlar i röstnings- och vallokaler 
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§ 11  

Val av justerare  

Cvetanka Bojcevska (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 29 mars 
2022. 

Till ersättare utses Tine Billing (S). 

Paragrafen är justerad 
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§ 12    Valn.2022.0001 

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. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillhandahållande av ambulerande röstmottagning 
 

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. 

Yrkanden 
Ingmar Larsson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Beslutet skickas till  
Valkansliet 

Paragrafen är justerad 
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§ 13    Valn.2021.0004 

Godkännande av förtidsröstningslokal samt öppettider till distrikt 
Rönneberga till de allmänna valen 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 
 Förslag till beslut; Godkännande av förtidsröstningslokal samt öppettider till 

distrikt Rönneberga till det allmänna valet 2022 
 Schema för öppettider för förtidsröstningslokaler 
 

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 (söndag) 
 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 

 
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 
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Beslut 
- Rönningen godkänns som förtidsröstningslokal med föreslagna öppettider enligt 
förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 14    Valn.2022.0002 

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 
 Förslag till beslut; Förordnande av valhandläggare 
 

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

Beslut 
- Helena Heintz, Christina Nilsson och Anton Johansson utses till valhandläggare för 
de allmänna valen 2022.  

Beslutet skickas till  
Valkansliet 

Paragrafen är justerad 
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§ 15    Valn.2022.0003 

Ordning för valsedlar i valsedelsställ 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 
 Förslag till beslut; Ordning för valsedlar i röstnings- och vallokaler 2022 
 Ställningstagande avseende valsedlarnas ordning i valsedelställen 
 

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. 

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. 

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. 
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Beslutet skickas till  
Valkansliet 

Paragrafen är justerad 
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§ 16    Valn.2022.0004 

Förordnande av ordföranden och vice ordföranden till valdistrikten i de 
allmänna valen 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 
 Förslag till beslut; Förordnande av ordföranden och vice ordföranden till 

valdistrikten i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 
 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 bilaga. Förslag på ordförande 
och vice ordförande till de valdistrikt som i bilagan står som vakanta kommer att 
presenteras för valnämnden framledes. 

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 

Paragrafen är justerad 
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§ 17    Valn.2021.0005 

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 
 Förslag till beslut; Utseende av administratörer i ValID (Valmyndighetens 

administrativa IT-stöd för genomförande av allmänna val) 
 

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. 

 
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. 
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Registrering av förtidsröster kommer att göras av de med lokal valadministratörs-
behörighet. 

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 

Paragrafen är justerad 
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§ 18    Valn.2022.0005 

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 
 Förslag till beslut; Inlämning av namnvalsedlar från partier inför de allmänna 

valen 2022 
 

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 
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. 

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

Beslutet skickas till  
Valkansliet 

Paragrafen är justerad 
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§ 19    Valn.2022.0006 

Användande av PostNords valtjänster under de allmänna valen 2022  

Ärendebeskrivning  
PostNord erbjuder tjänster under de allmänna valen 2022 avseende hantering av 
förtidsröster. De är enligt vallagen skyldiga att hämta och leverera kommunexterna 
förtidsröster samt att lantbrevbärarna är skyldiga att ta emot förtidsröster av väljare 
som bor längs lantbrevbärarlinjerna. Avtal kring hur detta hanteras ingås mellan 
PostNord och Valmyndigheten för alla kommuner. 

Utöver de obligatoriska momenten erbjuder PostNord kommunerna att köpa till 
extratjänster. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Användande av PostNords valtjänster under de allmänna valen 

2022 
 Lokala Valtjänster Kommuner 2022 presentation 
 

Beredning 
PostNord erbjuder följande tjänster avseende förtidsröstningen: 

 Hämtning av förtidsröster från röstmottagningsställen 
 Utkörning av förtidsröster till valnämnd eller valdistrikt 
 Sortering av samtliga förtidsröster som inkommit till och med lördag före 

valdagen, antingen enbart efter distrikt eller efter distrikt och röstlängd 
 Daglig statistik på inkomna förtidsröster. 

  
Eslövs kommun har tidigare använt sig av PostNords tjänster. Under valet till 
Europaparlamentet 2019 hämtade PostNord röster varje vardag från Stadshuset och 
Stadsbiblioteket samt sorterade och levererade ut rösterna till valdistrikten på 
valdagen. Transport av röster från övriga röstningslokaler sköttes av Eslövs 
kommun. Valnämnden har sedan fakturerats kostnader för detta av aktuella 
förvaltningar. 

Kommunledningskontoret har haft ett möte med representanter från PostNord och 
kommer att skicka information om röstningslokaler, öppettider och vallokaler för att 
få ett kostnadsförslag. Kommunledningskontoret ser positivt på möjligheterna att 
använda PostNord för att hämta, förvara, sortera samt köra ut rösterna till 
vallokalerna på valdagen. Det medför att tid frigörs för egen personal under 
valperioden och förtidsrösterna hanteras och förvaras säkert. Då det ännu inte finns 
information om exakt kostnad för tjänsterna föreslås att valnämndens ordförande får 
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mandat att fatta slutligt beslut om Eslövs kommun ska använda sig av PostNords 
tjänster och i så fall i vilken omfattning. 

Beslut 
- Valnämnden ser positivt på möjligheten att använda PostNords tjänster avseende 
hantering av förtidsröster under de allmänna valen 2022. 

- Rätt att fatta slutligt beslut om och i så fall i vilken omfattning valnämnden ska 
använda sig av PostNords tjänster delegeras till valnämndens ordförande. 

Beslutet skickas till  
Valkansliet 

Paragrafen är justerad 
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§ 20  

Information om pågående översyn av arvoden samt utbildning av 
röstmottagare  

Det pågår översyn av arvoden till röstmottagare, ordförande och vice ordförande i 
vallokal inför de allmänna valen 2022. Bland annat tittar på man på möjligheter att 
ge ersättning till de som står som reserver på valdagen. Beslut kommer att fattas av 
kommunstyrelsens arbetsgivarutskott under våren. 

Förvaltningen informerar också om pågående arbete med utbildning för 
röstmottagare. Valmyndigheten har tagit fram material för utbildningarna och planen 
är att genomföra ha en teoretisk del som genomförs digitalt och en praktisk del i som 
genomförs på plats i Medborgarhuset. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 21  

Information om möjlig röstmottagning på Eslövs folkhögskola  

Förvaltningen har varit i kontakt med Eslövs folkhögskola avseende möjligheten att 
anordna förtidsröstning där. Planerad tid är den 7 september kl 10-14. Frågan har 
även ställts till kommunens vårdboenden och kommer att ställas till gymnasieskolan. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 22  

Information om avskärmning av valsedlar i röstnings- och vallokaler  

Till de allmänna valen 2022 kommer nya skärmar att användas för att avskärma 
valsedlarna från insyn. De kommer att stå på bord och det får plats tre valsedelsställ 
bakom. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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