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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

9 mars 2022

Övriga närvarande:
Ej tjänstgörande ersättare:
Karin Arvidsson (S)
Kent Olofsson (SD)
Övriga:
Patrik Månehall, nämndadministratör
Johan Linander, kanslichef
Olof Hammar, nämndsekreterare
Niklas Månsson, säkerhetssamordnare, § 7 punkt 5

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

Signature reference: 36dca766-7009-4e52-a01c-f843922ac982

§7
Dialoger och informationsärenden 2022-03-09
§8
Revisionsplan 2022 samt grundläggande granskning av valnämnden
§9
Utbildning av röstmottagare inför val 2022
§ 10
Förordnande av röstmottagare
_________

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

Vn § 7

Dnr VN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202203-09
Valnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Valnämnden genomför idag dialoger enligt följande:
1. Val 2022 - Utmaningar och möjligheter samt SÖSK-sammanträde
Valkansliets chef Johan Linander avrapporterar från SKRs utbildning ”Val 2022 Utmaningar och möjligheter” den 24 februari samt från SÖSK-sammanträde gällande
valsäkerhet den 15 februari.
2. Beställning av valmaterial och inköp
Valkansliets chef Johan Linander och nämndadministratör Patrik Månehall
informerar om läget. Det har nu beställts material som nämnden informerades om på
förra sammanträdet såsom en valsedelsräknare, ställ och bås. Dessutom har det
beställts bättre hjälpmedel till våra ambulerande röstmottagare vid transporterna av
valmaterial och besöken hos väljare. Johan Linander informerar också om sina
beställningar via Valid.
3. Information om förvaring av valmaterial

Signature reference: 36dca766-7009-4e52-a01c-f843922ac982

Valkansliets chef Johan Linander informerar om att rum i källaren förberetts för
förvaringen av valmaterial. Det har även förberetts ett rum i kommunhuset för
förvaring av valsedlar under förtidsröstning och valnatten. Det är inte samma rum
som vid valet 2019.
4. Lokalfrågor
Nämndadministratör Patrik Månehall fick på senaste sammanträdet i uppdrag att
undersöka exakt vilka dagar och tider vi har tillgång till lokalen i Smedstorps
medborgarhus. Valnämnden kommer ha tillgång till lokalen hela valdagen samt
klockan 15-19 den 31 augusti och 7 september när det är förtidsröstning.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 7 forts
5. Säkerhetsfrågor
Säkerhetssamordnare Niklas Månsson deltar på dagens sammanträde för att
informera och diskutera säkerhetsfrågor. Niklas lyfter bland annat frågor kring
otillbörlig påverkan vid röstning och hot mot förtroendevalda. Alla sådana incidenter
bör polisanmälas.
Den 29 mars kommer en verksamhetsskyddsanalys genomföras tillsammans med
Simrishamn, Ystad och Sjöbo kommun. Olof Hammar kommer delta från
valnämnden i Tomelilla.
Det kommer även för samma kommuner framöver gemensamt genomföras en mer
omfattande risk och sårbarhetsanalys som inte är direkt kopplad till valet.
Det påtalas att det alltid finns möjlighet att vända sig till valmyndigheten om man har
frågor eller funderingar kring valsäkerheten.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-01, handlingsid: Vn
2022.37
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_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

Vn § 8

Dnr VN 2022/10

Revisionsplan 2022 samt grundläggande
granskning av valnämnden
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Från revisorerna har inkommit information om deras revisionsplan för 2022 som
skickats till samtliga nämnder.
Från revisorernas ordförande har inkommit inbjudan till möte gällande
grundläggande granskning av valnämnden för 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förtroendevalda som deltar på mötet med revisorerna den 22 november har rätt till
arvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalas via valnämndens
budget.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Det finns i nuläget inte planerat något möte med revisorerna utöver det som ska ske
den 22 november.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 8 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-01, handlingsid: Vn
2022.38
Rev § 7/2022 Riskanalys och Revisionsplan 2022 för Tomelilla kommun,
handlingsid: Vn 2022.34
SLUTLIG RoV 2022 Tomelilla kommunrevision_förkortad version, handlingsid: Vn
2022.35
Information om revisorernas grundläggande granskning 2022 av Valnämnden,
handlingsid: Vn 2022.36
_________

Beslutet skickas till:
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Revisorerna
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

Vn § 9

Dnr VN 2022/9

Utbildning av röstmottagare inför val
2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar hålla utbildningar vid följande tillfällen:
Röstmottagare på valdagen:
Måndag 22 augusti 2022 kl. 14-16
Torsdag 25 augusti 2022 kl. 16-18
Onsdag 31 augusti 2022 kl. 16-18
Ordförande och ersättare för ordförande:
Måndag 22 augusti 2022 kl. 16-17
Torsdag 25 augusti 2022 kl. 18-19
Onsdag 31 augusti 2022 kl. 18-19
Röstmottagare vid förtidsröstning:
Torsdag 30 juni 2022 kl. 10-12
Måndag 15 augusti 2022 kl. 13-15
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Tisdag 16 augusti 2022 kl. 10-12

Ärendebeskrivning

Enligt vallagen ska samtliga röstmottagare vid såväl förtidsröstning som på valdagen
få den utbildning som behövs för att utföra uppdraget, för att få förordnas som
röstmottagare. Valnämnden behöver därför genomföra ett antal utbildningstillfällen
för de personer som är tänkta att förordnas.
Då uppdragen som röstmottagare i vallokal och röstningslokal skiljer sig något åt
föreslås separata utbildningspass för dessa.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 9 forts
elvis separat utbildning föreslås även för de som förordnas som ordförande och
ersättare för ordförande i valdistrikten då deras uppdrag innehåller fler
ansvarsområden jämfört med uppdraget som röstmottagare.
Utbildning av röstmottagare på valdagen
Tre tillfällen föreslås. Ett förlagt till eftermiddag och två till sen eftermiddag/kväll.
Måndag 22 augusti 2022 kl. 14-16
Torsdag 25 augusti 2022 kl. 16-18
Onsdag 31 augusti 2022 kl. 16-18
Utbildning av ordförande och ersättare för ordförande i valdistrikt
Tre tillfällen föreslås förlagda direkt efter utbildning av röstmottagare på valdagen.
Måndag 22 augusti 2022 kl. 16-17
Torsdag 25 augusti 2022 kl. 18-19
Onsdag 31 augusti 2022 kl. 18-19
Utbildning av röstmottagare vid förtidsröstning
Tre tillfällen föreslås. Då förtidsröstningen huvudsakligen sköts av kommunanställd
personal förläggs utbildningar till dagtid. Viss anpassning har också skett utifrån att
förtidsröstningen inleds i anslutning till att semestrarna avslutas. Ett tillfälle föreslås
sent i juni och två veckan innan förtidsröstningen startar.
Torsdag 30 juni 2022 kl. 10-12
Måndag 15 augusti 2022 kl. 13-15

Signature reference: 36dca766-7009-4e52-a01c-f843922ac982

Tisdag 16 augusti 2022 kl. 10-12
Ekonomiska konsekvenser
Arvode utgår inte för den obligatoriska utbildningen utan ingår i det fasta arvodet.
Däremot utgår reseersättning och eventuell ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Arbetstid används för de röstmottagare vid förtidsröstningen som är
kommunanställda.
Barnperspektivet
Ärendet berör inte barn.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 9 forts
Miljöperspektivet
Ärendet berör inte miljön nämnvärt. Det kommer att vara en utbildning på plats i
kommunhuset så vissa röstmottagares resor kommer att påverka miljön.
Uppföljning
Hela valet, inklusive utbildningarna, följs upp efter valdagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar hålla utbildningar vid följande tillfällen:
Röstmottagare på valdagen:
Måndag 22 augusti 2022 kl. 14-16
Torsdag 25 augusti 2022 kl. 16-18
Onsdag 31 augusti 2022 kl. 16-18
Ordförande och ersättare för ordförande:
Måndag 22 augusti 2022 kl. 16-17
Torsdag 25 augusti 2022 kl. 18-19
Onsdag 31 augusti 2022 kl. 18-19
Röstmottagare vid förtidsröstning:
Torsdag 30 juni 2022 kl. 10-12
Måndag 15 augusti 2022 kl. 13-15
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Tisdag 16 augusti 2022 kl. 10-12

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 21 februari 2022, handlingsid: Vn
2022.39
_________
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander för inbjudan till alla röstmottagare

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

Vn § 10

Dnr VN 2021/10

Förordnande av röstmottagare
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att återremittera ärendet till valkansliet med anledning av
Valmyndighetens nya rättsliga ställningstagande gällande röstmottagare. Ärendet ska
behandlas på nytt på nämndens sammanträde den 12 maj 2022..

Ärendebeskrivning

Rekrytering av röstmottagare till valdagen har skett genom partierna samt att de som
tjänstgjorde vid Europaparlamentsvalet åter har tillfrågats. En har inte kunnat nås på
grund av flytt och ändrad e-postadress.
Totalt har nio röstmottagare som tjänstgjorde 2019 tackat nej eller tagits bort av
andra skäl, exempelvis på grund av flytt eller att personen inte blivit nominerad av
sitt parti. Eftersom kommunen har ett nytt valdistrikt med sex röstmottagare så
betyder det att 15 nya röstmottagare har rekryterats. Dessa har fördelats jämnt i
valdistrikten.
Av de nya kommer fem från Socialdemokraterna, fyra från Sverigedemokraterna, två
från Miljöpartiet, samt en från vardera Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet
och Liberalerna. Av de nya har yngre röstmottagare prioriterats framför äldre för att
skapa viss föryngring. Prioritering har också gjorts utifrån geografisk hemvist.
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En tidigare ordförande har tackat nej som ordförande men kan tänka sig vara
röstmottagare ändå. Två tidigare vice ordförande har flyttats upp till ordförande. Tre
nya vice ordförande har rekryterats, varav en är helt ny röstmottagare. Detta
undantag har skett utifrån partitillhörighet.
Röstmottagarna har företrädesvis placerats i vallokaler nära sitt hem så att det är
rimligt att åka hem vid de två 2-2,5 timmars pauser som samtliga röstmottagare
kommer att ha i det fasta valdagssschemat.
Till förtidsröstningen har 33 tjänstepersoner rekryterats, två av dessa har gått i
pension före valdagen och kommer följaktligen behöva arvoderas. Vid valet 2019 var
det 26 röstmottagare för förtidsröstningen. Ökningen krävs eftersom öppettiderna
utökas samt det vid tillfällen då receptionen inte är öppen krävs fyra närvarande
röstmottagare.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 10 forts
Liksom vid valen 2018 och 2019 är planen att valnämndens ledamöter tar hand om
förtidsröstningen i Brösarp, Onslunda och Smedstorp medan tjänstemän vid
kommunen är röstmottagare i kommunhuset.
Tjänstgöringsschema kommer att upprättas senare. Samtliga ledamöter och ersättare i
valnämnden bör förordnas till röstmottagare för både förtidsröstning och på
valdagen för att vid behov kunna tjänstgöra.
Samtliga röstmottagare vid förtidsröstning bör också förordnas som röstmottagare
vid ambulerande röstmottagning. Vilka som kommer att tjänstgöra beror på
personernas möjlighet att komma loss från ordinarie arbetsuppgifter vid de tider som
den ambulerande röstmottagningen ska ske. Företrädesvis kommer kansliets och
Tomelilla Direkts personal att nyttjas.
Vid förtidsröstning på kvällar och helger kommer övertidsersättning betalas ut. För
detta kommer framför allt kansliets, överförmyndarenhetens och Tomelilla Direkts
personal att användas.
Valnämnden bör även delegera till valnämndens ordförande Lena Berndin och
kanslichef Johan Linander att var och en för sig ha rätt att vid behov förordna
ytterligare röstmottagare samt att göra och justera i tjänstgöringsscheman.
Det är viktigt att poängtera att respektive förordnande endast gäller om aktuella
personer genomför och godkänns i de utbildningar som valnämnden kommer att
hålla inför valen.
Ekonomiska konsekvenser
Beslut om arvodering har skett i valnämnden den 11 november 2021. Vilka
röstmottagare som används vid förtidsröstningen kan genera högre eller lägre
kostnader.
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Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt.
Uppföljning
Hela valet kommer att utvärderas efter valdagen.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 10 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar förordna nedanstående personer som röstmottagare vid valet
2022.
Valnämnden beslutar att förordna valnämndens ledamöter och ersättare som
röstmottagare i såväl röstningslokal som vallokal.
Valnämnden beslutar förordna samtliga röstmottagare att även kunna tjänstgöra som
ambulerande röstmottagare.
Valnämnden beslutar delegera till valnämndens ordförande Lena Berndin och
kanslichef Johan Linander att var och en för sig ha rätt att vid behov förordna
ytterligare röstmottagare samt att göra och justera i tjänstgöringsscheman.
Respektive förordnande gäller under förutsättning att aktuella personer genomför
och godkänns i de utbildningar som valnämnden kommer att hålla inför valen.

Röstmottagare på valdagen:
Tomelilla V och Tryde: Matsalen på Kastanjeskolan
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg (S)
Vice ordförande: Carina Barthel (-)
Röstmottagare: Kerstin Andersson (-), Jim Thiesen (SD), Beata Tinmark (V), Jea
Jonsson (S)
Tomelilla tätort SV: Stora Salen på Kastanjeskolan
Ordförande: Torgny Larsson (S)
Vice ordförande: Oscar Sandberg (C)
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Röstmottagare: Gunilla Anheden (S), Ann-Christin Persson (-), Petra Blomgren (SD),
Sejdi Karaliti (S)
Tomelilla S: Kommunhuset, Dubbelgöken
Ordförande: Charlotte Rosdala (C)
Vice ordförande: Anna Sandegren (SD)
Röstmottagare: Karin Arvidsson (S), Carina Arthursson (-), Carina Hansson (-),
Wilhelm Blomgren (SD)
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 10 forts
Tomelilla Ö: Kommunhuset, Svea Hund
Ordförande: Thomas Leandersson (C)
Vice ordförande: Helena Berlin (-)
Röstmottagare: Carina Ivarsson (C), Lars Montan (-), Misao Melin (MP), Tina Malm
(SD)
Brösarp: Gymnastiksalen i Brösarps skola
Ordförande: Carina Persson (L)
Vice ordförande: Linda Ekelund (V)
Röstmottagare: Thord Andersson (-), Lotta Hedström (MP), Linda Ahlm (L) och
Bitte Müller-Hansen (C)
Onslunda: Matsalen i Odenslundsskolan
Ordförande: Bo Herou (KD)
Vice ordförande: Lena Eriksson (C)
Röstmottagare: Solveig Falk (MP), Annie Thiesen (SD), Roland Ekström (S), Ida
Kristiansson (-)
Smedstorp: Medborgarhuset i Smedstorp
Ordförande: Leif Svensson (-)
Vice ordförande: Lulu Mårtensson (C)

Signature reference: 36dca766-7009-4e52-a01c-f843922ac982

Röstmottagare: Marie-Louise Vogel (-), Susanne Balczar-Herou (KD), Tony Gezelius
(S), Anette Andersson (S)

Röstmottagare vid förtidsröstningen (33):
Tim Agegård
Carl-Henrik Andersson
Hannah Andersson

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 10 forts
Kerstin Andersson
Åsa Andersson
Helena Berlin
Rikard Berndin
Anna Björk
Eva Brodd
Britt-Marie Börjesson
Britt Ekstrand
Margareta Erlandsson
Catarina Hagdahl
Olof Hammar
Carina Hansson
Katrin Högborn
Monika Jingmond
Helén Jönsson
Johanna Kandell
Johan Linander
Thomas Lindberg
Sauli Lindfors
Pamela Lindqvist

Signature reference: 36dca766-7009-4e52-a01c-f843922ac982

Johan Lexfors
Henrik Lundblad
Patrik Månehall
Ann-Marie Nilsson
Ellen Nilsson
Ingrid Persson
Anna Silver
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
9 mars 2022

§ 10 forts
Therese Stendahl
Pia Svensson
Zenitha Thulin
Elisabeth Wahlström
Martin Wassenius

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, 21 februari 2022, handlingsid: Vn
2022.40
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022_7V, handlingsid: Vn 2022.41
Rättsliga ställningstagande röstmottagare , handlingsid: Vn 2022.42

Förslag till beslut under sammanträdet

Lena Berndin (M) yrkar på att ärendet återremitteras till valkansliet med anledning av
Valmyndighetens nya rättsliga ställningstagande gällande röstmottagare och
behandlas på nytt på nämndens sammanträde den 12 maj 2022.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att nämnden beslutar enligt Lena Berndins
yrkande
_________
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Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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