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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 april 2022

Vn § 11

Dnr VN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202204-07
Valnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Valnämnden genomför idag dialoger enligt följande:
1. Länsstyrelsens valutbildning 10 mars
Information och diskussion sker gällande utbildningen. Valnämndens presidium,
kanslichef och nämndsekreterare deltog på den digitala utbildningsdagen. Några
deltagare hade haft tekniska problem med ett ansluta till de digitala workshops som
ägde rum på eftermiddagen. Kanslichef Johan Linander informerar om att han
skickat vidare till de som deltog på utbildningen en inbjudan till kompletterande
frågestund via Skype den 25 april. Ordförande föreslår att möjlighet erbjuds till att
delta på frågestunden via lokal i kommunhuset och nämndsekreterare Olof Hammar
får i uppdrag att boka lämplig ledig lokal.
2. Verksamhetsskyddsanalys den 29 mars
Nämndsekreterare Olof Hammar som representerade valnämnden i Tomelilla
informerar om den verksamhetsskyddsanalys inför valet som säkerhetssamordnare
Niklas Månsson genomförde den 29 mars tillsammans med representanter från
valnämnderna i Tomelilla, Ystad, Simrishamn och Sjöbo kommun.
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Nämndsekreteraren informerar om följande
•

Det var stor uppslutning av deltagare från övriga kommuner

•

Verksamhetsskyddsanalysen blev inte klar utan kommer fortsätta i
Simrishamn den 26 april där Olof Hammar och Johan Linander deltar.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 april 2022

§ 11 forts
•

Under förmiddagen den 29 mars när första delen ägde rum identifierades
olika riskområden i valprocessen med fokus på lokala förhållanden i
respektive kommun. Det är dessa riskområden som sedan ska ingå när vi
arbetar vidare med analysen. Eventuellt kommer det så småningom utmynna
i en unik skriftlig verksamhetsskyddanalys för respektive kommun.

3. Rekryteringsläget
Beslut om förordnande av röstmottagare till förtidsröstning och valdag
återremitterades på senaste sammanträdet och ska behandlas på nytt på nämndens
nästa sammanträde den 12 maj. På dagens sammanträde informerar kanslichefen om
inkomna intresseanmälningar som uppgår till 19 stycken och valnämnden och
valkansliet diskuterar gemensamt hur bemanningen ser ut på de olika valdistrikten
med fokus på vilka befintliga röstmottagare som kan komma att bytas ut med
anledning av Valmyndighetens ställningstagande om lämpligheten i att valbara
förtroendevalda tjänstgör som röstmottagare på valdagen. Olof Hammar och Johan
Linander kommer kontakta de personer som anmält intresse till att arbeta på
valdagen för att kartlägga deras lämplighet genom att ställa en del frågor Om möjligt
kommer vi be de personer vi inte har kännedom om att besöka oss fysiskt i
kommunhuset för ett kortare samtal.
4. Besök av kommunikationschefen
Kommunikationschef Katrin Högborn deltar på sammanträdet för att bland annat
diskutera och informera om valnämndens publiceringar på hemsida och sociala
medier samt informationssäkerhet på sociala medier. Kommunikationschefen
informerar om att kommunens hemsida är förberedd för valet 2022. Lokal
information kommer läggas ut inom kort och när förtidsröstningen öppnar kommer
valinformationen enkelt finnas tillgänglig på startsidan.
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Kommunikationschefen informerar om att det i nästa nummer av Gladan (tidigare
Tomelillabladet) kommer att skrivas om höstens val.
Kommunen har hittills inte haft några allvarligare incidenter på sociala medier men
kommunikationsenheten kommer under valprocessen kontinuerligt bevaka de
kanaler som kommunen äger.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 april 2022

§ 11 forts
5. Visning av valmyndighetens utbildningsfilmer för nämnden
Eftersom filmerna inte är klara och levererade kommer denna visning ske på ett
kommande sammanträde innan sommaren.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-25, handlingsid: Vn
2022.52
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 april 2022

Vn § 12

Dnr VN 2022/11

Förtidsröstning särskilda boenden
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att erbjuda förtidsröstning på Byavången, Valkyrian, Norrevång
och Brinkehem vid ett tillfälle per boende till valen 2022.
Valnämnden beslutar också att ge valkansliet i uppdrag att kontakta ansvarig chef på
respektive boende för att boka lämplig tid samt att planera för uppdraget. För att
säkerställa att informationen till samtliga boenden blir enhetlig ger valnämnden
valkansliet i uppdrag att ta fram skriftligt informationsmaterial för denna del av
förtidsröstningen.

Ärendebeskrivning

Valnämnden beslutade den 5 juli 2018 (VN § 25/2018) att erbjuda kommunens
särskilda boenden Byavången, Valkyrian, Norrevång och Brinkehem möjlighet till
besök av valnämnden för att underlätta för de boende att rösta. Samma service har
erbjudits vid tidigare val liksom inför EU-valet 2019.
De som valnämnden utsett till ambulerande röstmottagare har använts för uppdraget
och samma kommer ske till valen 2022. Två personer behövs vid varje tillfälle.
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Samma service bör erbjudas till valen 2022. Valkansliet planerar för uppdraget samt
kontaktar ansvarig chef på respektive boende för att komma överens om en lämplig
tid under den tidsperiod när förtidsröstningen pågår. Vid kontakten med ansvarig
chef är det också viktigt att påtala vikten av att samtliga boende informeras om
möjligheten att rösta på boendet i god tid. De som ska rösta kan behöva hjälp av
personal eller anhöriga för att förflytta sig till röstningslokalen och genomföra sin
röstning.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden är låg för denna service. Personalen som utses genomför uppdraget
dagtid på ordinarie arbetstid. Kostnad för hyra av kommunal bil tillkommer också.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser då det inte bor några barn på våra särskilda boenden och barn
under 18 år har heller ej rösträtt till allmänna val i Sverige.
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Valnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 12 forts
Miljöperspektivet
Valnämndens transport till röstningslokalerna får vissa miljökonsekvenser, men å
andra sidan hade troligtvis flera som utnyttjar servicen behövt transporteras till
ordinarie vallokal eller förtidsröstningslokal om servicen ej fanns.
Uppföljning
Någon formell uppföljning sker inte men valkansliet kommer notera hur många som
utnyttjar servicen samt följa upp med röstmottagarna och ansvarig chef på respektive
boende hur det fungerat.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att erbjuda förtidsröstning på Byavången, Valkyrian, Norrevång
och Brinkehem vid ett tillfälle per boende till valen 2022.
Valnämnden beslutar också att ge valkansliet i uppdrag att kontakta ansvarig chef på
respektive boende för att boka lämplig tid samt att planera för uppdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-03-28, handlingsid: Vn
2022.53

Förslag till beslut under sammanträdet

Kristin Skoog (S) yrkar på att valnämnden ger valkansliet i uppdrag att ta fram
skriftligt informationsmaterial till förtidsröstningen på särskilda boenden för att
säkerställa att informationen blir enhetlig.

Beslutsgång
Signature reference: 44507d5d-f2cf-470c-bc67-b043451bfecc

Efter ställd proposition finner ordförande att valnämnden beslutar enligt Kristin
Skoogs (S) yrkande.
_________
Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
7 april 2022

Vn § 13

Dnr VN 2022/12

Reservlokaler valdagen
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att kommunhusets cafeteria ska vara reservlokal på valdagen
den 11 september samt att Kastanjeskolans matsal ska vara alternativ reservlokal. Om
lokalen behöver utnyttjas av något valdistrikt så flyttar förtidsröstningen på valdagen
till digitala hjälpens lokal i kommunhuset.

Ärendebeskrivning

Valnämnden beslutade den 11 november 2021 (VN § 16/2021) om vallokaler under
valdagen den 11 september 2022. Skulle det visa sig att en vallokal av någon
anledning inte går att använda på valdagen behöver reservlokal finnas tillgänglig.
Valkansliet föreslår att kommunhusets cafeteria används som reservlokal på
valdagen. Lokalen har tidigare använts som vallokal och kommunhuset används
redan som vallokal för två valdistrikt. Där finns också goda parkeringsmöjligheter.
Lokalen kommer användas för förtidsröstning under valdagen. Om lokalen behöver
användas som reservlokal av något valdistrikt så föreslås att förtidsröstningen sker i
digitala hjälpens lokal i kommunhuset. Det är samma lokal som användes för
förtidsröstning vid senaste valet 2019.
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Vid valen 2018 fanns ytterligare en reservlokal i kastanjeskolans matsal. Då fanns
bara ett valdistrikt på Kastanjeskolan. Under valet 2022 kommer två ordinarie
valdistrikt finnas på skolan, varav ett matsalen. Bedömningen är att det ändå i nödfall
går att använda halva matsalen som alternativ reservlokal.
Majoriteten av väljarna som bor utanför centralorten och tillhör något av valdistrikt
som har vallokal i byarna torde ha möjlighet att ta sig in till Tomelilla tätort för att
rösta om något av dessa valdistrikt skulle behöva flytta till reservlokal. För de väljare
som saknar möjlighet att ta sig till denna vallokal erbjuds ambulerande röstmottagare
under valdagen.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna bedöms bli inga eller mycket små om något
valdistrikt tvingas flytta till reservlokal eftersom reservlokalen tillhör kommunen.
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Valnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 13 forts
Skulle något av valdistrikten utanför tätorten behöva flytta till kommunhuset i
Tomelilla kommer troligen ambulerande röstmottagare under valdagen att behöva
köra ut till ett antal väljare, men detta skulle troligen bli ett större problem
resursmässigt än ekonomiskt.
Barnperspektivet
Inga konsekvenser då barn saknar rösträtt vid allmänna val.
Miljöperspektivet
Om något valdistrikt utanför tätorten skulle behöva flytta sin vallokal till
kommunhuset i Tomelilla så skulle det innebära betydligt fler och längre transporter
för väljarna.
Uppföljning
Uppföljning kommer endast ske om reservlokalen behöver användas.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att kommunhusets cafeteria ska vara reservlokal på valdagen
den 11 september samt att Kastanjeskolans matsal ska vara alternativ reservlokal. Om
lokalen behöver utnyttjas av något valdistrikt så flyttar förtidsröstningen på valdagen
till digitala hjälpens lokal i kommunhuset.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 2022-03-28, handlingsid: Vn 2022.54
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_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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