
Sammanträdesprotokoll 
2022-01-20 

Valnämnden 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Övriga närvarande 

Möller/Sahlin kl. 17:00-17:30 

Tony Hansson (S) (ordförande) 
Maria Bohr Frank (C) (via länk) 
Tine Billing (S) 
Camilla Jönsson (M) 
Anne Hansson (S) (via länk)  ersätter Kjell-Åke Ottosson (S) 
Andzrej Piotr Koziol (M)  ersätter Jörgen Andersson (M) (vice 
ordförande) 
Kent Björk (SD)  ersätter Cvetanka Bojcevska (SD) 

Göran Lindvall (SD) 
Eva Rebbling (V) 
Jenny Nilbecker (S) 

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

Utses att justera Kent Björk (SD) 

Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-01-25  

Protokollet omfattar §§1-10 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Tony Hansson (S)  

 

Justerande   
  Kent Björk (SD)  
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Innehåll 
 

§1 Val av justeringsperson 

§2 Godkännande av vallokaler vid allmänna valet den 11 september 2022 

§3 Godkännande av röstningslokaler till förtidsröstningen till det allmänna 
valet 2022 

§4 Godkännande av öppettider för förtidsröstningslokaler till det allmänna 
valet 2022 

§5 Antagande av delegeringsordning för valnämnden 

§6 Information om rekrytering av röstmottagare 

§7 Information om broschyr avseende öppettider för förtidsröstningslokaler 

§8 Information om förändringar i vallagen 

§9 Anmälan av ordförandebeslut från valnämndens ordförande avseende 
utseende av behörighetsadministratörer i ValID 

§10 Uppvaktning av ledamöter 
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§ 1  

Val av justeringsperson  

Kent Björk (SD) utses att jämte ordförande justera protokollet den 25 januari 2022. 

Paragrafen är justerad 
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§ 2    Valn.2021.0001 

Godkännande av 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 B-sal 
 Karlsro - Kärråkra Vårdcentral 
 Rönneberga - Eslövshallen, vid Norrevångsskolan 
 Solkullen - Fridasroskolan 
 Väster - Ekenässkolans matsal 
 Sallerup - Sallerups Sporthall 
 Berga - Nya Östra skolan 
 Billinge - Billinge gymnastiksal 
 Stehag - Stehagskolan 
 Marieholm - Marieskolan 
 Västra Strö - Kyrkstugan Västra Strö 
 Örtofta - Örtofta församlingsgård i Väggarp 
 Skarhult - Östra Strö skola 
 Flyinge - Flyingeskolan 
 Löberöd - Ölyckeskolan 
 Harlösa - Harlösa skola 
 Centrum - Carl Engström skolan, hus A 
 Norr - Bredablickskolan 

  
Beslut 
- De av förvaltningen föreslagna vallokalerna godkänns att använda 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  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 3    Valn.2021.0004 

Godkännande av röstningslokaler till förtidsröstningen till det allmänna 
valet 2022  

Ärendebeskrivning  
Valnämnden har att besluta om röstningslokaler för förtidsröstningen inför det 
allmänna valet den 11 september 2022. Förtidsröstningsperioden pågår från den 24 
augusti till och med den 11 september 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Röstningslokaler till förtidsröstning till valet 2022 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår följande röstningslokaler: 

 Eslövshallen 
 Stadshuset 
 Karlsrobadet 
 Snäckan på Sallerup (Hyresgästföreningens lokal) 
 Stadsbiblioteket 
 Träffpunkten på Berga 
 Församlingshemmet i Flyinge 
 Harlösa Byahus 
 Hantverksgården i Löberöd 
 Marieholms bibliotek 
 Stehags bibliotek 

  
Förvaltningen har också tittat på lokal Rönningen på Rönnebergavägen i Eslöv som 
ett alternativ eller komplement till Eslövshallen. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
förvaltningen uppdras att se över hur lokalerna Rönningen och Eslövshallen ska 
användas. 

Beslut 
- Föreslagna röstningslokaler antas för förtidsröstningen den 24 augusti till och med 
den 11 september 2022. 

- Förvaltningen uppdras se över hur lokalerna Rönningen och Eslövshallen ska 
användas. 
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 4    Valn.2021.0004 

Godkännande av öppettider för förtidsröstningslokaler till det allmänna 
valet 2022  

Ärendebeskrivning  
Valnämnden har att besluta om öppettider för förtidsröstningen inför det allmänna 
valet den 11 september 2022. Förtidsröstningsperioden pågår den 24 augusti till och 
med den 11 september 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Öppettider för förtidsröstning 
 Schema för öppettider för förtidsröstningslokaler 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret föreslår öppettider för förtidsröstningen i enlighet med 
bilagan Schema för öppettider för förtidsröstning. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att 
förvaltningen uppdras att se över och utöka tiderna för Eslövshallen/Rönningen 
beroende på hur lokalerna kommer att användas. 

Beslut 
- Föreslagna öppettider antas för förtidsröstningen den 24 augusti till och med den 11 
september 2022. 

- Förvaltningen uppdras att se över och utöka tiderna för Eslövshallen/Rönningen 
beroende på hur lokalerna kommer att användas. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 5    Valn.2021.0003 

Antagande av delegeringsordning för valnämnden  

Ärendebeskrivning  
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på delegeringsordning för 
valnämnden för att underlätta och effektivisera det valadministrativa arbetet. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Delegeringsordning för valnämnden 
 Förslag till delegeringsordning för valnämnden 
 

Beredning 
Innehållet i delegeringsordningen har tagits fram efter genomgång av tidigare beslut 
som valnämnden fattat samt efter översyn av vad andra kommuners 
delegeringsordningar för valnämnder omfattar. Innehållet har stämts av med 
kommunens jurist. 

Beslut 
- Förslag till delegeringsordning för valnämnden antas att gälla från och med den 1 
februari 2022. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret, juridiska avdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 6  

Information om rekrytering av röstmottagare  

Nämndsekreterare Anton Johansson informerar om pågående arbete med rekrytering 
av röstmottagare. En intresseanmälan har skickats ut till tidigare röstmottagare och 
av dem har cirka 140 uppgett att de är intresserade av att arbeta med valet 2022. 
Arbete med att hitta ordförande och vice ordförande för respektive distrikt pågår 
också. Nästa steg i rekryteringsprocessen är att skicka ut intresseförfrågan till de som 
arbetar i kommunen. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 7  

Information om broschyr avseende öppettider för 
förtidsröstningslokaler  

Kommunsekreterare Helena Heintz informerar om en broschyr avseende öppettider 
för förtidsröstningen som förvaltningen planerar för att ta fram och skicka ut till 
samtliga hushåll i kommunen. Helsingborg och Svalöv har skickat ut liknande 
broschyrer vid tidigare val. Valnämndens förtroendevalda är positivt inställda till en 
sådan broschyr. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 8  

Information om förändringar i vallagen  

Kommunsekreterare Helena Heintz informerar om de ändringar i vallagen som träder 
i kraft den 1 februari 2022. De rör bland annat vem som ansvarar för 
utbildningsmaterial, hur röstande personer ska kunna ta sina valsedlar och vem som 
ansvarar för att lägga ut valsedlarna. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 9    Valn.2021.0005 

Anmälan av ordförandebeslut från valnämndens ordförande avseende 
utseende av behörighetsadministratörer i ValID  

Ärendebeskrivning  
Valnämndens ordförande har fattat ett brådskande beslut avseende utseende av 
behörighetsadministratörer i Valid. 

Beslutsunderlag 
 Ordförandebeslut från valnämndens ordförande avseende utseende av 

behörighetsadministratörer i Valid 
 

Beslut 
- Beslutet läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 10  

Uppvaktning av ledamöter  

Nämnden uppvaktar Andzrej Piotr Koziol (M) och Jörgen Andersson (M) som fyllt 
jämnt. 

Paragrafen är justerad 
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