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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 september 2021

Justerandes sign

Övriga närvarande:

Ej tjänstgörande ersättare:
Karin Arvidsson (S)
Kent Olofsson (SD)

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

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

§ 6 Dialoger och informationsärenden Vn 2021-09-09
§ 7 Uppföljning gällande utvärdering av valet 2018
§ 8 Valkrets vid val 2022
§ 9 Underteckningsrätt samt rätt att utkvittera försändelser till valnämnden för 

val 2022
§ 10 Anmälningsärenden 2021-09-09
_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Vn § 6 Dnr VN 2021/2

Dialoger och informationsärenden Vn 
2021-09-09

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Följande dialoger och informationsärenden behandlas på dagens sammanträde.

Som en särskild punkt på dagens sammanträde behandlas den utvärdering som 
skedde efter valen 2018 och 2019. Synpunkterna berör till stora delar de punkter som 
finns med på dagens dialoger. Den dokumentation som här sker är därför en 
summering av det som framkommer både vid behandling av informationsärendet 
punkt 3 (dialoger och informationsärenden) och under informationsärendet punkt 4 
(uppföljning gällande utvärdering av valet 2018).

1. Rekrytering av valförrättare till förtidsröstning och valdagen 2022
Eftersom antalet valdistrikt utökas från sex till sju under valet 2022 innebär det 
också att ytterligare sju röstmottagare behöver rekryteras till valet 2022 jämfört 
med tidigare val.

Utvärderingen efter valet 2018 visade på att öppettiderna vid förtidsröstningen i 
kommunhuset kraftigt behöver utökas. Många väljare blev irriterade på att det 
inte gick att förtidsrösta under hela den tid som kommunhusets reception var 
öppen. Till valet 2018 var förtidsröstningen öppen tre timmar per vardag, två 
timmar på lördagar och söndagar samt två kvällar till kl 20 under valveckan och 
8-20 under valdagen. Under valet 2022 föreslås att förtidsröstningen i 
kommunhuset är öppen kl 8-17 samtliga vardagar precis som kommunhusets 
reception. I övrigt behöver precis som 2018 möjlighet att rösta finnas vissa 
kvällar och helger med mer begränsad öppettid. Det framkom också att det 
behövs åtminstone tre röstmottagare i kommunhuset under de tider när antalet 
förtidsröstande bedöms vara många. Sammanfattningsvis innebär det att fler 
röstmottagare behövs. 

Kanslichef Johan Linander framför att kommunhusets personal använts för att 
bemanna förtidsröstningen vid tidigare val och att planen är densamma inför 
kommande val. 
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

Dock innebär det att betydligt fler anställda behöver involveras. De kraftigt 
utökade öppettiderna samt att det under vissa tider krävs tre röstmottagare kräver 
också betydligt mer timmar att bemanna vallokalen. Enskilda medarbetare i 
kommunhuset kan bara avsätta ett begränsat antal timmar av sin arbetstid. 
Därför behöver betydligt fler involveras. Det diskuteras också om det finns 
möjlighet att bemanna vallokalen med extern personal. Det är fullt möjligt men 
då handlar det om avlönad personal och i nuläget har inte valnämnden 
ekonomiska resurser till detta.

Som vid tidigare val är det Tomelilla kommuns politiska partier som primärt ska 
rekrytera personal att förordna som röstmottagare under valdagen.

Öppettiderna för förtidsröstning i övriga lokaler ”ute i byarna” bedöms inte 
behöva förändras jämfört med tidigare.

Uppdrag:
Kanslichef Johan Linander får i uppdrag att kontakta partiernas gruppledare i 
kommunfullmäktige, för rekrytering av röstmottagare under valdagen till de sju 
valdistrikten. 

Kanslichef Johan Linander får i uppdrag att förbereda rekrytering av personal i 
kommunhuset för bemanning under förtidsröstningen.

Rekryteringsläget kommer att lyftas på kommande sammanträden och under 
2022 kommer röstmottagarna formellt förordnas av valnämnden.

2. Vallokaler 2022
Utökningen av antalet valdistrikt innebär också att ytterligare en vallokal krävs 
under valdagen. Johan Linander, Patrik Månehall och valnämndens ordförande 
får i uppdrag att leta efter lämplig lokal. Det är framförallt Lindesborgsskolan och 
Tomelilla kulturhus som bör kartläggas som möjlig vallokal.

Det diskuteras också om lokal för förtidsröstningen och det framkommer att 
kommunhuset är mest lämpligt. Det bör undersökas dels om det skulle kunna 
vara möjligt att använda polisens nuvarande lokaler men även om det skulle 
kunna uppföras ett tält i anslutning till kommunhuset för förtidsröstningen.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

Det diskuteras även om ambulerande team. Kanslichefens erfarenhet från senaste 
valet var ett det var väldigt få brukare som röstade när möjligheten erbjöds på 
våra särskilda boenden.

Valnämnden bör så långt det är möjligt försöka styra förtidsröstningen som det 
ambulerande teamet genomför, till att ske under kontorstid. 

Kanslichefen bedömer att det kan bli större efterfrågan på att få nya röstkort 
utskrivna än tidigare vid nästa års förtidsröstning. 

3. Budget 2022
Valnämndens budget för 2022 kommer behandlas som beslutsärende på nästa 
sammanträde.

På dagens sammanträde informerar kanslichef Johan Linander om följande

Valnämndens kommunbidrag uppgick 2018 till 225 tkr. Till valet 2022 har 
anslagits 275 tkr. Utökningen beror på utökningen av antal valdistrikt. Från 
staten (valmyndigheten) erhölls 291 tkr 2018 och 315 tkr till valet 2019. Det är i 
dagsläget oklart hur stort bidrag som erhålls till valet 2022 men kanslichefens 
bedömning är att det åtminstone inte bör bli lägre än 2019.

Kanslichefen bedömer att bemanningen av ett sjunde valdistrikt kommer kosta 
ca 30 tkr och ytterligare ca 10 tkr för utökade öppettider vid förtidsröstningen. 
Dessutom bedöms annonseringskostnaderna behöva utökas från ca 15 tkr till ca 
30 tkr.

4. Övrigt
Ett sjunde valdistrikt innebär också att en del ny utrustning behöver köpas in. 
Patrik Månehall informerar om ett ytterligare en maskinell rösträknare behöver 
inhandlas och kostnaden bedöms till ca 5 tkr. Kansliet får som vid tidigare val i 
uppdrag att inhandla rösträknare och annan kompletterande utrustning som 
behövs och sedan fakturera valnämnden i efterhand. Nämnden ska löpande 
informeras om de inköp som sker. En del nya valsedelställ behöver troligen 
köpas in.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 6 forts

Vid senaste valet startade larmet i kommunhuset kl 23 på valdagen. Valkansliet 
bör tillse så att larmet stängs av under valnatten 2022.

Nämndsekreterare Olof Hammar informerade om att nämnden på nästa 
sammanträde ska fastställa sammanträdesdagar för 2022. Nämndsekreteraren får 
i uppdrag att utarbeta ett förslag till sammanträdesdagar som liknar det som 
gällde 2018 men att sammanträdet i juli 2022 förläggs sista veckan i juni.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar, handlingsid: Vn 2021.130. 

_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Vn § 7 Dnr VN 2018/12

Uppföljning gällande utvärdering av valet 
2018

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
En utvärdering skedde efter genomförandet av valet 2018. Utvärderingen 
behandlades av valnämnden den 8 november 2018 (Vn § 36/2018). På dagens 
sammanträde redogör kanslichef Johan Linander för utvärderingen. Synpunkterna 
berör till stora delar de punkter som finns med på dagens dialoger under § 6 och 
behandlas parallellt. Dokumentation av det som framkommer vid kanslichefens 
genomgång har sammanställts under § 6 i dagens protokoll.

I utvärderingen fanns tretton rekommendationer av olika slag. Några kräver mycket 
arbete medan andra handlade om att inte göra saker. Vissa rekommendationer 
behövde verkställas redan före EU-valet 2019 medan andra är aktuella först till de 
allmänna valen 2022.

Ekonomiska konsekvenser
Den förändring som kommer få ekonomiska konsekvenser 2022 jämfört med 
tidigare val är utökningen av antal valdistrikt från sex till sju. Förändringar i övrigt 
som kan tänkas genomföras med anledning av utvärderingen från valet 2018 bedöms 
inte få några större ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
För att vara röstberättigad i allmänna val ska man ha fyllt 18 år. Förvaltningen har 
inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särkskila aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv. De eventuella förändringar som kan bli aktuella efter vad som framkom i 
utvärderingen 2018 bedöms inte få några miljökonsekvenser.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 7 forts

Uppföljning
En ny utvärdering kan bli aktuell efter valet i september 2022.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 2021-08-20, handlingsid: Vn 2021.132

Vn § 36/2018 Utvärdering valet 2018, handlingsid: Vn 2018.116

Utvärdering valet 2018 - slutlig version, handlingsid: Vn 2018.112

Utvärdering efter EU-valet 2019, handlingsid: Vn 2021.131

Tidigare behandling
Valnämnden 2018-11-08, Vn § 36/2018: Utvärdering valet 2018.

_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Vn § 8 Dnr VN 2020/2

Valkrets vid val 2022

Valnämndens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11 
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen ska kommunfullmäktige besluta om valkretsindelning. Beslutet ska 
meddelas Länsstyrelsen Skåne senast den 31 oktober 2021. Enligt 4 kap 11 och 12 §§ 
vallagen ska kommuner som har färre en 36 000 röstberättigade personer utgöra en 
valkrets om inte särskilda skäl talar för annat. Vid tidigare val till kommunfullmäktige 
har Tomelilla kommun utgjort en valkrets.

Vid tidigare val har kommunfullmäktige samtidigt med beslutet om valkrets fattat 
beslut om valdistriktindelning. Inför valet 2022 fattade kommunfullmäktige redan 
den 3 maj 2021 (Kf § 31/2021) beslut om att föreslå länsstyrelsen att fastställa 
kommunens indelning i valdistrikt. Anledningen till att beslutet fattades separat och 
tidigare var att kommunen ville utöka antalet valdistrikt från sex till sju inför valet 
2022.

Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningen har inte funnit att beslut om att kommunen ska utgöra en valkrets får 
några ekonomiska konsekvenser.

Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta 
perspektiv.

Uppföljning
Beslut om hur många valkretsar som ska finnas i Tomelilla kommun fattas av 
kommunfullmäktige inför varje val till kommunfullmäktige.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommun i enlighet med vallagen 4 kap 11 
§ ska utgöra en valkrets vid val till kommunfullmäktige 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-08-23, handlingsid: Vn 
2021.133

Kf § 31/2021 Valdistrikt 2022, handlingsid: Ks 2021.1753

Tidigare behandling
Kommunfullmäktige 2021-05-03: Kf § 31/2021 Valdistrikt 2022

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Vn § 9 Dnr VN 2021/8

Underteckningsrätt samt rätt att 
utkvittera försändelser till valnämnden 
för val 2022

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att utse kanslichef Johan Linander och assistent Patrik 
Månehall att kontrasignera handlingar enligt 15 § i reglemente för valnämnden.

Valnämnden beslutar att bemyndiga kanslichef Johan Linander, nämndsekreterare 
Olof Hammar och assistent Patrik Månehall, var för sig, att utkvittera försändelser till 
valnämnden.

Ärendebeskrivning
Enligt 15 § i valnämndens reglemente ska avtal andra handlingar och skrivelser som 
beslutas av valnämnden undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne, av 
förste vice eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av nämndens sekreterare 
eller av annan person som nämnden bestämmer. Nämndsekreterare Olof Hammar är 
sekreterare i valnämnden och därmed behörig att kontrasignera. Att endast ha en 
person behörig att kontrasignera får anses utgöra en sårbarhet och därför bör fler 
personer utses. Förvaltningen föreslår att även kanslichef Johan Linander och 
assistent Patrik Månehall också ges behörighet att kontrasignera handlingar enligt 15 
§ i reglementet.

Inför och vid genomförande av val kommer ett stort antal försändelser som behöver 
kvitteras. Valnämnden behöver därför utse personer som har behörighet att 
utkvittera försändelser från Posten med mera. Förvaltningen föreslår därför att 
valnämnden bemyndigar kanslichef Johan Linander, nämndsekreterare Olof Hammar 
och assistent Patrik Månehall, var för sig, att utkvittera försändelser till valnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att utse kanslichef Johan Linander och assistent Patrik 
Månehall att kontrasignera handlingar enligt 15 § i reglemente för valnämnden.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 9 forts

Valnämnden beslutar att bemyndiga kanslichef Johan Linander, nämndsekreterare 
Olof Hammar och assistent Patrik Månehall, var för sig, att utkvittera försändelser till 
valnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-08-27, handlingsid: Vn 
2021.134

_________

Beslutet skickas till:

Kanslichef Johan Linander

Assistent Patrik Månehall

Nämndsekreterare Olof Hammar
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

Vn § 10 Dnr VN 2021/3

Anmälningsärenden 2021-09-09

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige 2021-06-21 (Kf § 75/2021) Mål och budget 2022 med plan 
för 2023-2024
Enligt det beslutade budgetförslaget tilldelas Valnämnden en driftram på 275 tkr för 2022.
Kommunfullmäktige beslutar anta Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet, handlingsid: KS 2021.2325.

Kommunfullmäktige beslutar om en låneram på 350 mnkr för 2022. 

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Österlenhem 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader och att såsom för egen skuld ingå borgen för Tomelilla 
Industriaktiebolags låneförpliktelser upp till ett totalt värde om 30 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader.

Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgifter för nya lån behandlas individuellt 
och enligt gällande finansreglemente. Lån upptagna före 2013 med kommunal 
borgen föreslås behålla avgiften på 0,3 %. 

Kommunfullmäktige beslutar att ingen reservering till resultatutjämningsreserven ska 
göras i budget 2022.

Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att använda upp till 30 
mnkr för omsättningstillgångar.

Kommunfullmäktige beslutar ge följande särskilda uppdrag:

 Analys av arbetet med utfasning av plastprodukter sker till 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen senast i juni 2022.

 Förebyggandearbete IFO/Polis redovisas senast april 2022 till 
familjenämnden och kommunstyrelsen.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
9 september 2021

Justerandes sign

§ 10 forts

 En återrapport samt analys och prognos med förslag på kommunens fortsatta 
mål och satsningar för hållbarhetsarbete inom miljöområdet. Utgå från 
nuvarande kriterier tillsammans med en prognos för framtida kriterier i 
Aktuell Hållbarhets ranking. Redovisas till kommunstyrelsen i oktober 2022.

Kommunfullmäktige 2021-06-21 (Kf § 71/2021) Antalet ledamöter i Kf 2021-25
Kommunfullmäktige beslutar att Tomelilla kommunfullmäktige ska ha 41 ledamöter 
mandatperioden 2022–2026, det vill säga ett oförändrat antal i förhållande till 
mandatperioden 2018–2022.

Revisorerna 2021-06-15 (rev § 29/2021) Revisorernas arbetsordning
Revisorerna beslutar att tilldela Ulla-Christina Lindberg (S) särskilt ansvar för att som 
en del i revisorernas granskningsarbete läsa handlingar och protokoll från Tomelilla-
Sjöbo-Ystad överförmyndarnämnd och att samordna granskningsarbetet med 
revisorerna i Sjöbo och Ystad kommun i stället för Anita Ullmann (S).

Revisorerna beslutar att tilldela Anita Ullmann (S) särskilt ansvar för att som en del i 
revisorernas granskningsarbete läsa handlingar och protokoll från Valnämnden 
istället för Inger Johanson-Thor (C).

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att lägga redovisningen av anmälningsärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-08-27, handlingsid: Vn 
2021.135

Kf § 75/2021 Mål och budget 2022 med plan för 2023-2024, handlingsid: Vn 
2021.128

Budgetförslag 2022 Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, handlingsid: Vn 
2021.129

Kf § 71/2021 Antalet ledamöter i kommunfullmäktige 2022-2026, handlingsid: Vn 
2021.127

Revisorerna § 29/2021 Revisionens arbetsordning, handlingsid: Vn 2021.126

_________
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