Sammanträdesprotokoll
2022-05-23
Valnämnden
Plats och tid

Christian Nilsson, Stadshuset kl. 18:00-18:40

Beslutande

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

Ej tjänstgörande
ersättare

Kent Björk (SD)
Jenny Nilbecker (S)

Övriga närvarande

Christina Nilsson (nämndsekreterare)
Anton Johansson (nämndsekreterare)
Patrik Linder (avdelningschef)

Utses att justera

Ingmar Larsson (L)

Justeringens plats o tid

Kommunledningskontoret, 2022-05-31

Protokollet omfattar

§§23-33

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Sekreterare
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Sammanträdesprotokoll
2022-05-23
Valnämnden
Innehåll
§23

Val av protokolljusterare

§24

Användande av PostNords valtjänster under de allmänna valen 2022

§25

Förordnande av röstmottagare för valdagen den 11 september 2022

§26

Tillägg till tidigare förordnande av ordföranden och vice ordföranden till
valdistrikt i val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022

§27

Utseende av personer som kan kvittera förtidsröster från PostNord under
de allmänna valen 2022

§28

Utseende av dataskyddsombud för valnämnden

§29

Information om ambulerande röstmottagning

§30

Information om utbildning för röstmottagare

§31

Information om beslutade arvodesnivåer för röstmottagare

§32

Information om rutin för hantering av valsedlar i vallokal och
röstningslokal

§33

Ställningstagande avseende de politiska partiernas närvaro i anslutning
till röstmottagningsställen
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Valnämnden
§ 23
Val av protokolljusterare
Ingmar Larsson (L) utses att jämte ordförande justera dagen protokoll den 31 maj
2022.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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2022-05-23
Valnämnden
§ 24

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. Valnämnden har tidigare fått information om detta och uttalat sig
positiv om att använda PostNords tjänster. Nu har PostNord inkommit med
prisuppgifter för tjänsterna.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Användande av PostNords valtjänster under de allmänna valen
2022
 Förslag till körlista Eslöv 2022
 Utkörning till vallokal Eslöv 2022
 Förslag till överenskommelse med PostNord valet 2022
Beredning
PostNord har lämnat förslag för hur hämtning, sortering och utkörning av
förtidsröster kan hanteras. I förslaget anges hur många transporter som behövs per
dag och i vilken ordning förtidsröster ska hämtas respektive dag. Pris för hämtningen
anges till cirka 60 000 kronor. Vad gäller sortering och utkörning av förtidsröster är
kostnaden 8 kronor per röst. Det exakta priset kommer därmed att fastställas när
valet är genomfört. Kommunledningskontoret har uppskattat antalet förtidsröster till
10 000 stycken, vilket innebär en kostnad om 80 000 kronor. Total kostnad för
PostNords tjänster blir då cirka 140 000 kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden använder sig av PostNords
valtjänster under de allmänna valen 2022.
Beslut
- Valnämnden använder sig av PostNords valtjänster för hämtning, sortering och
utkörning av förtidsröster under de allmänna valen 2022 i enlighet med de underlag
från PostNord som nämnden tagit del av.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

5 ( 16 )

Sammanträdesprotokoll
2022-05-23
Valnämnden
- Avdelningschef Patrik Linder ges mandat att fatta beslut om det uppkommer behov
av att göra förändringar av det körschema som PostNord tagit fram.
Beslutet skickas till
Valkansliet
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden
§ 25

Valn.2022.0007

Förordnande av röstmottagare för valdagen den 11 september 2022
Ärendebeskrivning
Valnämnden har enligt 3 kap. 4-6 §§ vallagen att förordna röstmottagare för
respektive valdistrikt under valdagen den 9 september 2018. För varje distrikt ska
utses minst fyra röstmottagare varav en ordförande och en ersättare för ordföranden.
Enligt lag får endast den som genomgått utbildning för uppdraget förordnas till
röstmottagare.
Valkansliet har via e-tjänst gått ut med intresseanmälan om att arbeta som
röstmottagare. Intresseanmälan har skickats till tidigare röstmottagare i EU-valet
2019, röstmottagare i kyrkovalet 2021, medarbetare i Eslövs kommun samt
ställföreträdare med uppdrag hos överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Förordnande av röstmottagare för valdagen den 11 september
2022
 Förordnande av röstmottagare för valdagen 11 september 2022
Beredning
Kommunledningskontoret föreslår att 152 personer förordnas till röstmottagare på
valdagen. Kommunens 19 valdistrikt föreslås bemannas med åtta röstmottagare
vardera utöver ordförande och vice ordförande. Två arbetslag om vardera fyra
personer som turas om att tjänstgöra under vallokalens öppettider, 8.00-20.00.
Utöver detta föreslås att ytterligare 20 röstmottagare rekryteras som reserver för
tjänstgöring utifall ordinarie röstmottagare får förhinder på valdagen. För
förtidsröstningen föreslås att upp till 38 röstmottagare rekryteras, samt att upp till 10
röstmottagare rekryteras för den ambulerande röstmottagningen.
Kommunledningskontoret förslår även att valkansliet får i uppdrag att placera ut
förordnande röstmottagare på respektive valdistrikt.
Beslut
- Föreslagna personer förordnas, under förutsättning att de genomgår den
obligatoriska utbildningen, till röstmottagare under valdagen 11 september 2022.
- Valkansliet ges i uppdrag att placera ut förordnande röstmottagare på respektive
valdistrikt.
- Ordförande i valnämnden ges i uppdrag att förordna röstmottagare i
förtidsröstningen samt den ambulerande röstmottagningen.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Tillförordnade röstmottagare
Paragrafen är justerad
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§ 26

Valn.2022.0004

Tillägg till tidigare förordnande av ordföranden och vice ordföranden till
valdistrikt 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
 Förslag till beslut; Tillägg till tidigare förordnande av ordförande och vice
ordförande i valdistrikt
 Bilaga; Uppdaterat förslag på ordförande och vice ordförande till Eslövs
kommuns valdistrikt 2022
Beredning
Valnämnden fattade beslut om tjänstgörande ordföranden och vice ordföranden i
valet 2022 på nämndens sammanträde i mars. Vid tidpunkten för beslutet saknades
förslag på ordförande/vice ordförande i Löberöds valdistrikt, samt vice ordförande i
Rönnebergas valdistrikt. Kommunledningskontoret har nu tagit fram förslag på
förordnande av ordföranden och vice ordföranden för samtliga valdistrikt, se
uppdaterad bilaga.
Kommunledningskontoret förslår även valnämnden, på initiativ från ordförande i
valdistrikt Örtofta, att ordförande och vice ordförande i Örtofta ska byta roller inför
valet i september.
Beslut
- Ordförande och vice ordförande till valdistrikten i Eslövs kommun inför val till
riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 fastställs i enlighet med uppdaterad
bilaga.
Beslutet skickas till
Valkansliet
Ordförande/vice ordförande i valdistrikten
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Valn.2022.0009

Utseende av personer som kan kvittera förtidsröster från PostNord
under de allmänna valen 2022
Ärendebeskrivning
PostNord föreslås hantera transport, förvaring och utkörning av förtidsröster i Eslövs
kommun under de allmänna valen 2022. Det innebär bland annat att de kör rösterna
på valdagen till respektive vallokal. PostNord behöver ett beslut från valnämnden på
vem som får kvittera ut försändelser med röster från dem.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Utseende av personer som kan kvittera förtidsröster vid de
allmänna valen 2022
Beredning
Kommunledningskontorets förslag är att av nämnden utsedda valhandläggare får
kvittera ut röster från PostNord samt ordförande och vice ordförande i vallokal.
Beslut
- Valhandläggare Anton Johansson, Helena Heintz och Christina Nilsson,
avdelningschef Patrik Linder samt utsedda ordförande och vice ordförande i vallokal
får kvittera ut förtidsröster från PostNord under de allmänna valen 2022.
Beslutet skickas till
PostNord
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Valn.2022.0008

Utseende av dataskyddsombud för valnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt Dataskyddsförordningen (engelsk förkortning GDPR) som gäller som lag i
Sverige från och med den 25 maj 2018 ska en myndighet eller offentligt organ
utnämna ett dataskyddsombud (DSO). I artikel 37 till 39 regleras förutom
utnämningen även DSOs ställning och uppgifter.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Utseende av dataskyddsombud för valnämnden
Beredning
DSO ska utses utifrån sina yrkesmässiga kvalifikationer då särskilt kring GDPR.
DSO ska involveras tidigt i alla frågor som rör skydd för personuppgifter och ska ges
nödvändiga resurser för att utöva sina arbetsuppgifter. I rollen ingår att övervaka
efterlevnaden av GDPR och den personuppgiftsansvariges (styrelsen/nämnderna)
strategi för skydd av personuppgifter. Närmare beskrivning av uppgifterna finns i
GDPR artikel 39.
Beslut
- Kommunjurist Agneta Fristedt utses som dataskyddsombud för valnämnden från
och med den 1 juni 2022.
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att anmäla nytt dataskyddsombud för
valnämnden till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Beslutet skickas till
Dataskyddsombud
Integritetsskyddsmyndigheten
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Information om ambulerande röstmottagning
Nämndsekreterare Christina Nilsson informerar om planeringen för den ambulerande
röstmottagningen. Ambulerande röstmottagninge kommer att utföras på Kärråkra
demensboende, Solhällan, Gjutaregården, Bergagården, Ölycke, Trollsjögården, Carl
Engström-skolan och Folkhögskolan.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Information om utbildning för röstmottagare
Nämndsekreterare Christina Nilsson och Anton Johansson informerar om
planeringen kring utbildning av röstmottagare. Det kommer att finnas en
grundläggande utbildning som alla röstmottagare ska gå och en utbildning som är
riktad till de röstmottagare som ska arbeta underförtidsröstningen och vid
ambulerande röstmottagning. Valnämnden kommer att bjudas in till den
grundläggande utbildningen.
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Information om beslutade arvodesnivåer för röstmottagare
Nämndsekreterare Christina Nilsson informerar om beslutade arvodesnivåer för
röstmottagare. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har beslutat om arvode för
valadministratörer, ordförande och vice ordförande i valdistrikten samt
röstmottagare. Det har gjorts en del förändringar från tidigare val och det är bland
annat följande:
- Fast arvode för utbildning på 800 kronor
- Röstmottagare som står som reserver får en fast ersättning på 600 kronor.
- Ordförande i valdistrikten får ett fast arvode på 200 kronor för schemaläggning och
information till röstmottagare.
Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut §10, 2022 Fastställande av arvoden
och ersättningar vid allmänna val 2022
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Valn.2022.0011

Information om rutin för hantering av valsedlar i vallokal och
röstningslokal
Ärendebeskrivning
Nämndsekreterare Christina Nilsson informerar om att valkansliet har tagit fram en
rutin för hantering av valsedlar i vallokal och röstningslokal som är godkänd av
kommundirektör Eva Hallberg. Syftet med rutinen är att säkerställa ordningen i
valsedelställen med tanke på en ändring i vallagen som syftar till ett förstärkt skydd
för väljarna när de ska ta valsedlar. Rutinen kommer att skickas ut till alla
röstmottagare i valdistrikten och även till de politiska partier som är representerade i
Eslövs kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Rutin för hantering av valsedlar i röstnings- och vallokaler
Beslut
- Informationen läggs till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Valn.2022.0010

Ställningstagande avseende de politiska partiernas närvaro i anslutning
till röstmottagningsställen
Ärendebeskrivning
Valnämnden har att ta beslut om till ställningstagande för de politiska partiernas
närvaro i anslutning till vallokaler och lokal för mottagning av förtidsröster.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut; Ställningstagande avseende de politiska partiernas närvaro i
anslutning till röstmottagningsställen
 Ställningstagande avseende de politiska partiernas närvaro i anslutning till
vallokal
Beredning
Bifogat förslag på ställningstagande redogör för hur vallagen reglerar politisk
aktivitet i anslutning till röstmottagningsställen, valsedelutdelning, överlämnande av
valsedlar samt förtydligande om röstmottagares skyldigheter och rättigheter.
Beslut
- Ställningstagande avseende de politiska partiernas närvaro i anslutning till
röstmottagningsställen godkänns.
Beslutet skickas till
Politiska partier representerade i Eslövs kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad

Justerares signatur
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