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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

10 februari 2022

Övriga närvarande:
Ej tjänstgörande ersättare:
Göran Hansson (M)
Karin Arvidsson (S)
Kent Olofsson (SD)
Henrik Nilsson (S)
Övriga:
Patrik Månehall, nämndadministratör
Johan Linander, kanslichef
Olof Hammar, nämndsekreterare
Sara Ek Svensson, praktikant KLK

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

§1
Dialoger och informationsärenden 2022-02-10
§2
Rutiner för ambulerande röstmottagare samt transport av röster
§3
Öppettider - förtidsröstning val 2022
§4
Tilldelning av behörigheter i valdatasystemet Valid
§5
Ändring av datum för sammanträdet i mars 2022
§6
Deltagande vid länsstyrelsen Skånes valnämndsutbildning 10 mars
_________

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

Vn § 1

Dnr VN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202202-10
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga densamma till
handlingarna.

Ärendebeskrivning

Valnämnden genomför idag dialoger enligt följande:
1. Avrapportering från utbildning i valsäkerhet den 8 december 2021.
Lena Berndin, Claes Melin och Johan Linander som deltog på den digitala
utbildningen avrapporterar från densamma.
Det framkom att säkerhetshotet mot valen ökat och statistik över rapporterade
incidenter senaste valen visade även detta.
Under utbildningen informerades om de olika säkerhetshoten i valprocessen och det
framförs på dagens sammanträde att det är viktigt vid utbildningarna av
röstmottagare inför valet att säkerhetsfrågor ingår.
Johan Linander informerar om att de fyra SÖSK- kommunerna kommer samarbeta
vad gäller säkerhetsfrågor gällande valet 2022 bland annat när det gäller att utarbeta
en riskanalys. Ett första möte kommer äga rum den 15 februari.

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

2. Information om rekryteringsläget.
Valkansliets chef Johan Linander lämnar uppdaterad information om
rekryteringsläget vad gäller röstmottagare till förtidsröstning och valdagen.
Sammanfattningsvis har intresset varit stort när det gäller att arbeta under valdagen
men något färre än önskvärt som hittills anmält intresse för arbete med
förtidsröstningen samtidigt som det behövs fler för detta arbete i och med att
öppettiderna utökas och att det kan behövas fler som tjänstgör samtidigt vissa tider.
Kanslichefen informerar om att det inte är lämpligt att revisorerna, ordförande
undantaget, utses till röstmottagare eftersom revisorer som erhåller arvoden från
valnämnden blir jäviga vad gäller granskning av valnämnden.
På nästa sammanträde kommer samtlig personal till valet 2022 formellt att utses av
valnämnden.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

§ 1 forts
3. Information om lokaler.
Valkansliets chef Johan Linander samt nämndadministratör Patrik Månehall
informerar om lokalbokningar till valdagen samt förtidsröstningen.
Smedstorps medborgarhus är enda lokalen som hyrs externt. Den är bokad och
bekräftad till såväl förtidsröstningen som på valdagen. Det framförs att det är
önskvärt att vi får tillgång till lokalen från fredag och Patrik ska undersöka om det är
möjligt.
Johan Linander informerar om att lokal Svea Hund i kommunhuset bokats upp
under hela förtidsröstningen samt under valdagen. Cafeterian i kommunhuset är
bokad för förtidsröstning valdagen. Övriga kommunala lokaler till valet också
bokade. Vaktmästarna i kommunhuset kommer hjälpa till med möblering med mera
under hela valprocessen.
4. Inköp.
Nämndadministratör Patrik Månehall informerar om aktuella inköp. Följande
behöver köpas in vilket valnämnden godkänner: En till rösträknare, valsedelshållare,
plåtskylt, ca 30 västar till röstmottagare, skärmbord samt valurna.
Johan Linander informerar om att all beställning av valmaterial via valmyndigheten
ska ske vid ett tillfälle. Vi kommer beställa de mängder som rekommenderas. Även
beställning av västar ska ske via valid vid detta tillfälle.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att godkänna informationen och att lägga densamma till
handlingarna.

Beslutsunderlag
Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-01-26, handlingsid: Vn
2022.12
_________

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

Vn § 2

Dnr VN 2022/8

Rutiner för ambulerande röstmottagare
samt transport av röster
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Valkansliets chef Johan Linander har inför valet 2022 utarbetat och antagit skriftliga
rutiner för ambulerande röstmottagare samt för transport av röster.
Uppföljning kommer ske inför varje val.
Rutinerna kommer läggas in i KFS (kommunal författningssamling).
På dagens sammanträde informerar kanslichefen om de nya skriftliga rutinerna.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 2022-02.01, handlingsid: Vn 2022.15
Rutin för ambulerande röstmottagare, handlingsid: Vn 2022.14
Rutin för transport av röster, handlingsid: Vn 2022.13
_________

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Beslutet skickas till:
KFS-Johanna Kandell

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

Vn § 3

Dnr VN 2022/5

Öppettider - förtidsröstning val 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar fastställa nedanstående öppettider för förtidsröstning vid de
allmänna valen 2022.

Ärendebeskrivning

Förtidsröstning till de allmänna valen 2022 inleds den 24 augusti 2022. Minst en
röstningslokal i kommunen måste vara öppen varje dag under den tid som
röstmottagning får ske i kommunen. Under valdagen måste minst en röstningslokal
ha öppet för röstmottagning under samma tider som gäller för röstmottagning i
vallokal.
Vid tidigare val har förtidsröstning ägt rum i kommunhusets reception och i rummet
bredvid receptionen. Detta har upplevts för trångt och stökigt i receptionen och
därför beslutade valnämnden den 11 november 2021, § 16/2021, att
förtidsröstningen ska ske i sammanträdesrummet Svea Hund på andra våningen.
Öppettiderna 2018 och planen för 2019 var att ha öppet vissa timmar av
kommunhusets öppettider. Detta fungerade inte särskilt bra eftersom väljare även
kom till receptionen på andra tider för att rösta. Valnämnden beslutade då, mitt
under förtidsröstningen 2019, att utöka öppettiderna till samma tider som
receptionens öppettider. Förvaltningen föreslår att även vid valet 2022 ha samma
öppettider som för kommunhuset i övrigt. Detta är måndag-torsdag kl. 8.00-16.30
och fredagar kl. 9.00-15.00. Därutöver tillkommer helger och kvällar. Lördagstiderna
är utökade i jämförelse med föregående val eftersom vi tror att andelen röstande vid
förtidsröstningen kommer att öka ytterligare.

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Öppettiderna för förtidsröstning i Onslunda, Smedstorp och Brösarp föreslås vara
samma som under valen 2018 och 2019.
Med anledning av ovanstående föreslås öppettiderna för förtidsröstning:
Onslunda – Odenslundsskolans matsal
Tisdag 30 augusti 2022 kl. 15.30-18.30
Tisdag 6 september 2022 kl. 15.30-18.30

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

§ 3 forts
Smedstorp – Medborgarhuset
Onsdag 31 augusti 2022 kl. 15.30-18.30
Onsdag 7 september 2022 kl. 15.30-18.30
Brösarp – Brösarps skola gymnastiksalen
Måndag 29 augusti 2022 kl. 15.30-18.30
Torsdag 1 september 2022 kl. 15.30-18.30
Måndag 5 september 2022 kl. 15.30-18.30
Torsdag 8 september 2022 kl. 15.30-18.30
Tomelilla – Svea Hund

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Onsdag 24 augusti 2022 - torsdag 25 augusti 2022 kl. 8.00-16.30
Fredag 26 augusti 2022 kl. 8.00-15.00
Lördag 27 augusti 2022 kl. 10.00-14.00
Söndag 28 augusti 2022 kl. 10.00-12.00
Måndag 29 augusti 2022 – torsdag 1 september 2022 kl. 8.00-16.30
Fredag 2 september 2022 kl. 8.00-15.00
Lördag 3 september 2022 kl. 10.00-14.00
Söndag 4 september 2022 kl. 10.00-12.00
Måndag 5 september 2022 kl. 8.00-16.30
Tisdag 6 september 2022 kl. 8.00-20.00
Onsdag 7 september 2022 kl. 8.00-16.30
Torsdag 8 september 2022 kl. 8.00-20.00
Fredag 9 september 2022 kl. 8.00-15.00
Lördag 10 september 2022 kl. 10.00-16.00
Söndag 11 september 2022 (valdag) kl. 8.00-20.00
Ekonomiska konsekvenser
De utökade öppettiderna bedömas behövas, men det innebär också extra kostnader.
På arbetstid på vardagar kommer företrädesvis tjänstemän bemanna
förtidsröstningen utan kostnad. Förtidsröstningen i Onslunda, Smedstorp och
Brösarp bemannas med valnämndens ledamöter som erhåller sedvanligt arvode.

Justerandes sign

7

Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

§ 3 forts
Öppethållande på kvällar och helger innebär övertidsersättning för den personal som
tjänstgör som röstmottagare och det är framför allt de utökade tiderna på lördagar
som ökar kostnaderna i förhållande till 2018 och 2019.
Placeringen i Svea Hund innebär också att en fjärde röstmottagare kommer att
behövas vid entrén.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barnperspektivet nämnvärt. Att utöka
öppettiderna kan öka möjligheten för småbarnsföräldrar att hitta en lämplig tid för
att rösta.
Miljöperspektivet
Valet innebär en hel del transporter, men genom att hålla öppet på flera ställen i
kommunen så minskar medborgarnas behov av att åka långt till en vallokal.
Uppföljning
Efter valet kommer en valutvärdering att genomföras.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar fastställa nedanstående öppettider för förtidsröstning vid de
allmänna valen 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 18 januari 2022, handlingsid: Vn 2022.16

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Valadministratör Patrik Månehall

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

Vn § 4

Dnr VN 2022/6

Tilldelning av behörigheter i
valdatasystemet Valid
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar i efterhand att utse kanslichef Johan Linander till
behörighetsadministratör (BAD) samt inskrivare i valdatasystemet Valid.
Valnämnden beslutar vidare att utse enhetschef Pamela Lindqvist samt
nämndsekreterare Olof Hammar till behörighetsadministratörer i Valid.
Valnämnden beslutar att dessa tre har behörighet att lägga till eller ta bort användare
och ser till att tilldela andra medarbetare behörighet som röstkortsbeställare.

Ärendebeskrivning

Till valen 2022 ersätts befintligt valdatasystem (VDS) av ett nytt, som heter Valid.
Bakgrunden är att det förra systemet bygger på en föråldrad teknik.
Det är Länsstyrelsen som ger åtkomst och behörighet till Valid för de som ska vara
behörighetsadministratörer och inskrivare hos kommunen.
Det är valnämnden som ansvarar för behörighetsadministrationen och för
användarna i Tomelilla kommun, då valnämnden inte har någon antagen
delegationsordning. Valnämnden beslutar om att lägga till och tar bort användare och
att användarna har rätt behörighetsroll.

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Länsstyrelsen i Skåne lägger in behörigheter till Valid med start i januari 2022. Från
den 12 januari 2022 kan valkansliet börja kontrollera den information som finns
inlagd. Valnämnden behöver därför så snart som möjligt fatta beslut om vilka som
ska vara behörighetsadministratörer i Valid. Det får finnas max fyra
behörighetsadministratörer i varje kommun. Dessa kan i sin tur lägga till och ta bort
behörighetsroller för kommunens övriga användare.
Valnämnden behöver också ta ställning till vilka av behörighetsadministratörerna
som ska ha rollen inskrivare. Rollen inskrivare krävs för att kunna lägga till och ta
bort användare i Valid.

Justerandes sign

9

Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

§ 4 forts
Valkansliet föreslår att kanslichef Johan Linander, enhetschef Pamela Lindqvist och
nämndsekreterare Olof Hammar ges behörighetsrollen ”behörighetsadministratör” i
Valid samt att Johan Linander även tilldelas rollen ”inskrivare” i Valid. Dessa tre har i
sin tur behörighet att tilldela andra medarbetare behörighet som röstkortsbeställare i
Valid.
Eftersom valnämndens sammanträde äger rum den 10 februari men viss
administration i Valid var nödvändig i januari har kommundirektören skriftligt begärt
hos länsstyrelsen att tilldela Johan Linander behörighet och valnämndens formella
beslut sker därmed i efterhand.
Ekonomiska konsekvenser
Att tilldela behörighet till Valid innebär inga kostnader för kommunen och får
därmed heller inga 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
Om det under valåret finns behov av ändringar när det gäller rollerna som
behörighetsadministratör och inskrivare i Valid kommer det behandlas på nytt i
valnämnden.

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar i efterhand att utse kanslichef Johan Linander till
behörighetsadministratör (BAD) samt inskrivare i valdatasystemet Valid.
Valnämnden beslutar vidare att utse enhetschef Pamela Lindqvist samt
nämndsekreterare Olof Hammar till behörighetsadministratörer i Valid.
Valnämnden beslutar att dessa tre har behörighet att tilldela andra medarbetare
behörighet som röstkortsbeställare.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

§ 4 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2021-01-24, handlingsid: Vn
2022.17

Förslag till beslut under sammanträdet

Claes Melin (Mp) yrkar på att stycke tre i förvaltningens förslag till beslut formuleras
enligt följande: ”Valnämnden beslutar att dessa tre har behörighet att lägga till eller ta
bort användare och ser till att tilldela andra medarbetare behörighet som
röstkortsbeställare.”

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att Valnämnden beslutar enligt Claes
Melins yrkande.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Enhetschef Pamela Lindqvist

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Nämndsekreterare Olof Hammar

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

Vn § 5

Dnr VN 2021/5

Ändring av datum för sammanträdet i
mars 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att sammanträdet i mars flyttas från torsdagen den 10 mars kl
15.00 till onsdagen den 9 mars kl 15.00.

Ärendebeskrivning

Valnämnden fastställde den 11 november 2021 (Vn § 14/2021) sammanträdesdatum
för 2022. Därefter har inbjudan till länsstyrelsen Skånes valutbildning inkommit.
Utbildningen äger rum den 10 mars vilket är samma dag som valnämndens
sammanträde i mars. Därför behöver beslut om nytt datum för sammanträdet fattas
på dagens sammanträde.
Ekonomiska konsekvenser
Att ändra datum för sammanträdet i mars får inga ekonomiska konsekvenser så länge
den nya sammanträdestiden blir en vardag på dagtid.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

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

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

§ 5 forts
Uppföljning
Ingen uppföljning men om något annat datum eller tid behöver ändras framöver
kommer det behandlas i nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar om nytt datum för sammanträdet i mars 2022 på dagens
sammanträde.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-01-24, handlingsid: Vn
2022.18

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Berndin (M) yrkar på att sammanträdet den 10 mars kl 15.00 flyttas till
onsdagen den 9 mars kl 15.00.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Lena Berndins
yrkande.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Nämndadministratör Patrik Månehall

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

Vn § 6

Dnr VN 2021/6

Deltagande vid länsstyrelsen Skånes
valnämndsutbildning 10 mars
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att valnämndens presidium samt kanslichef Johan Linander och
nämndsekreterare Olof Hammar deltar på valnämndsutbildningen den 10 mars 2022.
Kanslichefen får i uppdrag att skicka in anmälan när formell inbjudan kommer.

Ärendebeskrivning

Den 22 december 2021 inkom från länsstyrelsen Skåne förhandsinbjudan till deras
sedvanliga valnämndsutbildning. Utbildningen kommer äga rum den 10 mars 2022,
vara digital samt pågå hela dagen. Upplägget för dagen var inte spikat den 22
december och länsstyrelsen meddelade i utskicket att man återkommer med
dagordning/program, information om anmälan samt hur många per kommun som
bjuds in.
Valnämnden beslutade den 4 mars 2021 (Vn § 4/2021) att nämndens presidium är
de, som för nämndens räkning, deltar i utbildningar och informationsträffar mm
inför valen 2022. I de fall antalet platser är begränsade så beslutar presidiet vem i
presidiet som deltar.

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Ekonomiska konsekvenser
Utbildningen är kostnadsfri och deltagande får därmed inga ekonomiska
konsekvenser förutom eventuell ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Arvoden
utgår ej för deltagande i utbildningar till kommunens förtroendevalda.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Miljöperspektivet
Eftersom länsstyrelsen aviserat att utbildningen blir digital får det en liten positiv
konsekvens miljömässigt eftersom deltagarna inte behöver resa till Malmö.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
10 februari 2022

§ 6 forts

Uppföljning
Deltagarna kommer informera nämnden om utbildningen på sammanträdet efter
utbildningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att valnämndens presidium samt kanslichef Johan Linander och
nämndsekreterare Olof Hammar deltar på valnämndsutbildningen den 10 mars 2022.
Kanslichefen får i uppdrag att skicka in anmälan när formell inbjudan kommer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-01-26, handlingsid: Vn
2022.19
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 2e6c1834-f0f4-44b0-9d9c-f866b49cf4e1

Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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