
TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 februari 2021

Plats och tid Digitalt via Microsoft Teams, den 4 februari 2021, kl. 15.00-16.15

Beslutande Lena Berndin (M), ordförande
 Eva Gustafsson (C), 1:e vice ordförande
 Claes Melin (MP), 2:e vice ordförande

Per Gustafsson (SD)
Kristin Skoog (S)

Övriga närvarande Se nästa sida

Utses att justera Claes Melin (MP)   

Justerade paragrafer §§ 1-3

Justeringens plats Kommunkansliet kommunhuset 
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Olof Hammar

Ordförande
Lena Berndin (M)

Justerare
Claes Melin (MP)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 4 februari 2021

Datum då anslaget sätts upp 10 februari 2021

Datum då anslaget tas ned 05 mars 2021

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16

Underskrift
Olof Hammar
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 februari 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare:
Göran Hansson (M)
Karin Arvidsson (S)
Kent Olofsson (SD)
Nesib Haskic (C)

Övriga
Olof Hammar, nämndsekreterare
Johan Linander, kanslichef
Patrik Månehall, valadministratör

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

§ 1 Dialoger och informationsärenden 2021-02-04
§ 2 Sammanträdesdagar valnämnden 2021
§ 3 Valdistrikt 2022
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

Vn § 1 Dnr VN 2021/2

Dialoger och informationsärenden 2021-02-04

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens 
sammanträde.

1. Valnämndens ledamöter och ersättare
Eftersom dagens sammanträde var det första sedan 2019 skedde en 
avstämning av att ledamöters och ersättares kontaktuppgifter i 
förtroendemannaregistret var korrekta. Någon mindre justering behövde 
göras. Nämndsekreteraren ser till att det blir gjort.

Därefter presenterade sig samtliga för varandra inklusive deltagande 
tjänstemän.

2. Valnämndens ekonomi
Valnämndens budget för 2021 uppgår till 15 tkr. 

Avstämning med ekonomichefen har gjorts inför 2022 och har visat på 
följande:

2018 uppgick nämndens budget till 225 tkr. Utfallet blev 232 tkr. Dessutom 
utgick statsbidrag med 281 tkr.

Ekonomichefens preliminära beräkningar redovisar ett anslag på 275 tkr för 
2022 och då har beaktats att ytterligare ett valdistrikt tillkommer. 
Statsbidragets storlek är i nuläget okänt. Under 2019 när senaste valet till 
Europaparlamentet genomfördes utgick 315 tkr i bidrag till kommunen.

Internbudget för 2022 kommer fastställas på nämndens sammanträde i 
september. Det krävs för att följa tidplanen för budget 2022.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

§ 1 forts

Till dagens sammanträde har bifogats Mål och Budget 2021 med plan 2022-
2023 för Tomelilla kommun.

3. Reglemente för valnämnden
Valnämndens reglemente bifogas handlingarna till dagens sammanträde och 
kanslichefen gör en kort sammanfattning av detsamma.

Under denna punkt framfördes även att ersättningarna till ordförande och 
vice ordförande i valdistrikten bör ses över. Ersättningsfrågor kommer 
behandlas som ett separat ärende på ett senare sammanträde.

4. Valnämndens sammanträden inför och efter valet 2018
Nämndsekreterare Olof Hammar hade gjort en sammanställning av 
valnämndens sammanträden inför och efter valet 2018. Förteckningen 
bifogades till dagens sammanträde och hade delats upp i 
informationsärenden och beslutsärenden som avhandlades. Förteckningen 
bör vara ett bra hjälpmedel vid planeringen av sammanträden inför och efter 
valet 2022.

Kanslichef Johan Linander framförde att man under senaste valen 
distribuerat och behandlat valmyndighetens nyhetsbrev som 
anmälningsärenden på sammanträdena. Kanslichefen föreslog att 
nyhetsbreven framöver istället distribueras till nämndens ledamöter och 
ersättare via epost. Då får nämnden dessutom del av informationen tidigare. 
Samtliga ställde sig positiva till detta och bestämdes därför att så kommer 
ske.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Vn. 2021.2.
Valnämnden 2021, handlingsid: Vn 2021.3.
Mål och Budget 2021 med plan 2022-2023 för Tomelilla kommun, 
handlingsid: Vn 2021.1.
Reglemente för valnämnden, handlingsid: Vn 2021.4.
Sammanställning av Valnämndens sammanträden och ärenden inför och 
efter riksdagsvalet 2018, handlingsid: Vn 2021.5.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

Vn § 2 Dnr VN 2021/5

Sammanträdesdagar valnämnden 2021

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att förutom dagens sammanträde genomföra 
sammanträden den 9 september och 11 november under 2021. 
Sammanträdena startar vid båda tillfällena kl 15.00. Beslut om 
sammanträdesdagar 2022 fattas den 11 november.

Ärendebeskrivning
Inför valet 2018 genomfördes tre sammanträden under 2017 motsvarande 
dagens sammanträde och de två sammanträden som planeras under hösten. 
Förslaget är således att genomföra sammanträden på motsvarande sätt under 
2021.

Under valåret 2018 genomfördes åtta sammanträden och planen i nuläget är 
att det blir samma antal sammanträden under 2022 men detta kommer 
fastställas på nämndens sammanträde den 11 november.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att förutom dagens sammanträde genomföra 
sammanträden den 9 september och 11 november under 2021. Beslut om 
sammanträdesdagar 2022 fattas den 11 november. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Vn 2021.6.

Tidigare behandling
Valnämnden beslutar att förutom dagens sammanträde genomföra 
sammanträden den 9 september och 11 november under 2021. Beslut om 
sammanträdesdagar 2022 fattas den 11 november.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

§ 2 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Berndin (M) föreslår som tillägg till förvaltningens förslag att 
sammanträdena den 9 september och 11 november startar kl 15.00

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag och enligt Lena Berndins tilläggsförslag.
_________

Beslutet skickas till:
Valadministratör Patrik Månehall
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

Vn § 3 Dnr VN 2020/2

Valdistrikt 2022

Valnämndens förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.11. Valnämnden 
beslutar dock att föreslå kommunfullmäktige att ändra namnen på 
valdistrikten enligt följande

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1
Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2
Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3
Tryde ändras till Tomelilla 4
Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte.

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen 4 kap. 16 § ska varje kommun delas in i geografiska 
röstningsområden (valdistrikt). Enligt 4 kap. 17 § ska ett valdistrikt omfatta 
mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Endast om det finns särskilda skäl får 
ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Under hösten 2020 har GIS-ingenjör (GIS – Geografiskt 
informationssystem) Åsa Franzén gjort en simulering av hur många 
röstberättigade det kommer att vara i varje av Tomelilla kommuns sex 
valdistrikt den 11 september 2022: 

Brösarp 1 679
Onslunda 1 823
Smedstorp 1 399
Tomelilla Centrum norr 2 280
Tomelilla Centrum söder 1 948
Tryde-Ullstorp-Övraby 2 217

Detta visar att valdistrikten i Tomelilla kommun behöver förändras inför 
valet 2022 eftersom två av valdistrikten, Tomelilla Centrum Norr och Tryde-
Ullstorp-Övraby, kommer att ha fler än 2000 röstberättigade. 
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts

Tillsammans med Åsa Franzén har kanslichef Johan Linander gjort ett antal 
olika simuleringar med sju valdistrikt och kommit fram till nedanstående 
förslag.

Brösarp och Smedstorp har lämnats oförändrade.

Onslunda valdistrikt har minskats något då en liten del av Tryde, öster om 
väg 19 och norr om väg 11, tidigare har tillhört Onslunda valdistrikt. Med ett 
valdistrikt som heter Tryde bör hela Tryde ingå i detta.

De båda Tomelillavaldistrikten och Tryde-Ullstorp-Övraby har ändrats och 
blivit fyra valdistrikt. Dessa har preliminärt benämnts Tryde, Tomelilla tätort 
västra, Tomelilla tätort södra med omnejd och Tomelilla tätort östra med 
omnejd. 

Så många gränser som möjligt har behållits, exempelvis att den delen av 
Tomelilla tätort som ligger öster om Ystadsvägen och Västerleden samt norr 
om Gladanleden fram till Sälshögsvägen även fortsättningsvis ingår i Tryde 
valdistrikt.

Den största utmaningen har varit att dra gränserna mellan Tomelilla tätort 
västra, Tomelilla tätort södra med omnejd och Tomelilla tätort östra med 
omnejd. Försök gjordes med de största vägarna och järnvägen som gränser, 
men det fungerade inte väl eftersom Tomelilla tätort västra fick för många 
röstberättigade. 

Det förslag som nu läggs fram, se bifogad karta, ger följande fördelning av 
antalet röstberättigade:

Brösarp 1 679
Onslunda 1 805
Smedstorp 1 399
Tomelilla tätort östra-med omnejd 1 543
Tomelilla tätort södra-med omnejd 1 784
Tomelilla tätort västra 1 550
Tryde 1 586
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts

Avsiktligt har valdistrikten Tryde och Tomelilla tätort västra hållits nere i 
antal eftersom det är i dessa områden Tomelillas befolkningsökning 
framförallt förväntas. Exempelvis ligger utbyggnadsområdet Karlsborg i 
Tryde valdistrikt.

Kommunfullmäktige ska senast i oktober 2021 fatta beslut om vilken 
valdistriktsindelning kommunen önskar ha. Sedan är det länsstyrelsen som 
senast den 1 december 2021, enligt vallagen 4 kap. 18 §, fastställer 
valdistrikten. 

Ekonomiska konsekvenser
Sju valdistrikt istället för sex innebär att fler valförrättare behöver rekryteras. 
Det blir en något högre kostnad för arvoden med mera.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att barn berörs av förändrad valkretsindelning. 

Miljöperspektivet
Valdistrikten ska vara så indelade att ingen behöver färdas onödigt långt till 
sin vallokal.

Uppföljning
Efter valet i september 2022 följs upp hur valdistriktsindelningen fungerade. 
Det ska dock betonas att valdistrikten inte bör förändras inför varje val 
eftersom det sannolikt innebär att fler går till fel vallokal på valdagen. Vanans 
makt är stor. Vid varje förändring av valdistrikten krävs en 
informationsinsats.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar föreslå Länsstyrelsen att fastställa kommunens 
indelning i valdistrikt enligt kartan, handlingsid: Vn 2021.xxx.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 februari 2021

Justerandes sign

§ 3 forts

Förslag till beslut under sammanträdet
Claes Melin (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
till indelning av valdistrikt men att man föreslår kommunfullmäktige att 
namnen på valdistrikten ändras enligt följande:

Tomelilla tätort södra–med omnejd ändras till Tomelilla 1
Tomelilla tätort västra ändras till Tomelilla 2
Tomelilla tätort östra-med omnejd ändras till Tomelilla 3
Tryde ändras till Tomelilla 4
Brösarp, Onslunda och Smedstorp ändras inte

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Claes 
Mellins förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2021.7.
Länk till karta med förslag på ny valdistriktsindelning, handlingsid: Vn 
2021.8.
Valdistrikt - Ny indelning, handlingsid: Vn 2021.9.
Valdistrikt – original, handlingsid: Vn 2021.10.
Karta valdistrikt förslag 2022, handlingsid: Vn 2021.11.
_________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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