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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

12 maj 2022

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden
Dialoger och informationsärenden
Ansvar för parti- och namnvalsedlar samt ordning på valsedlar vid val 2022
Förordnande av röstmottagare inklusive ordförande och ersättare till
ordförande samt ambulerande röstmottagare
§ 17
Ersättning till reserver under valdagen
_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

Vn § 14

Dnr VN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202205-12
Valnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

Valnämnden genomför idag dialoger enligt följande
1. Länsstyrelsens digitala frågestund 25 april
Valnämndens presidium och kanslichefen som deltog informerar nämnden om den
digitala frågestunden som länsstyrelsen genomförde den 25 april. Lena Berndin (M),
Eva Gustafsson (C), Claes Melin (MP) och kanslichef Johan Linander deltog.
2. Verksamhetsskyddsanalys Simrishamn 26 april
Första delen av analysen genomfördes i Tomelilla 29 mars. Nämndsekreterare Olof
Hammar avrapporterade från den på nämndens senaste sammanträde. Den 26 april
fortsatte analysen i Simrishamn där Olof Hammar och kanslichef Johan Linander
representerade Tomelilla kommun.
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Det övergripande intrycket är att vi i Tomelilla kommun är väl förberedda. Inte minst
den rutin gällande transport av röster visar att vår kommun har tänkt genom de risker
som kan finnas. Även rutinen gällande ambulerande röstmottagare fokuserar på de
riskmoment som kan finnas.
Valkansliet och presidiet kommer också att deltaga på de utbildningar som
länsstyrelsen och Valmyndigheten genomför gällande risker och säkerhet.
Länsstyrelsen har en utbildning den 18 maj 2022 och då deltar Eva Gustafsson (C)
och eventuellt Claes Melin (MP).
3. Övrigt
Johan Linander och Patrik Månehall informerar om att en åttonde valsedelsräknare
har köpts in och levererats. Den är något annorlunda än tidigare modeller. Den
ordförande och vice ordförande som får den nya räknaren till sin vallokal får också
träna på den vid ordförandeutbildningen.
Onsdagen den 25 maj kl. 18-20 deltar valnämndens ordförande Lena Berndin (M) i
Tomelillachatten.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 14 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2022.73.
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_________

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

Vn § 15

Dnr VN 2022/13

Ansvar för parti- och namnvalsedlar samt
ordning på valsedlar vid val 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att erbjuda de nio partier för vilka valnämnden har ansvar för
partivalsedlarna, att även distribuera och lägga ut namnvalsedlar. Valnämnden
ansvarar dock inte för om namnvalsedlarna skulle ta slut.
Valnämnden beslutar att inte hantera några partivalsedlar eller namnvalsedlar utöver
dessa.
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning A-Ö med A
överst i valsedelställen. Blanka valsedlar placeras sist. Övriga partiers valsedlar, de
som valnämnden inte hanterar, placeras efter den ordning de kommer till vallokalen.

Ärendebeskrivning

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler och ansvaret
ligger på valnämnden i respektive kommun. Det är blanka valsedlar och partivalsedlar
i alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än
en procent av rösterna i hela landet.
Partivalsedlar är valsedlar med partinamn, men inga kandidatnamn. Partivalsedlarna
levereras från Valmyndigheten till valnämnden.
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Vid 2022 års val ska partivalsedlar för följande partier läggas ut i alla tre valen:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt Initiativ,
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och
Vänsterpartiet.
Valnämnden i Tomelilla har vid tidigare val beslutat att erbjuda de partier för vilka
valnämnden har ansvar för partivalsedlarna, att även distribuera och lägga ut
namnvalsedlar. Det är dock respektive parti som ansvarar för att leverera dessa
namnvalsedlar till valnämnden samt att bevaka att namnvalsedlar finns tillgängliga i
vallokalerna och att fylla på nya om dom skulle ta slut.
Valnämnden har även vid tidigare val beslutat att valsedlar från övriga partier inte
hanteras av valnämnden i Tomelilla Övriga partier ansvarar därmed själva för att
såväl lägga ut som fylla på valsedlar i röstnings- och vallokaler.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 15 forts.
Vid valen 2018 beslutade valnämnden att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning
A-Ö med A överst i valsedelställen samt att blanka valsedlar placeras sist. Övriga
partiers valsedlar, de som valnämnden inte hanterar, placeras efter den ordning de
kommer till vallokalen.
Förvaltningens förslag är att samma beslut som vid senaste valen fattas inför valen
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Att erbjuda de nio partier som vi har skyldighet att tillhandahålla partivalsedlar för att
även distribuera namnvalsedlar innebär inga direkta kostnader utan endast merarbete
i mindre omfattning för valkansliet. Att erbjuda distribution av valsedlar även för
övriga partier skulle däremot troligen innebära merarbete i större omfattning för
valkansliet.
Barnperspektivet
Besluten i detta ärende får inga konsekvenser sett ur ett barnperspektiv.
Miljöperspektivet
Det kan få vissa positiva miljökonsekvenser att valnämnden transporterar även
namnvalsedlar till röstningslokalerna eftersom de nio partierna då inte själva behöver
köra runt till valdistrikten med valsedlar annat än om de som lämnats till valnämnden
skulle ta slut.
Uppföljning
Valnämnden kommer efter valen att följa upp genomförandet av valen i kommunen
och i den uppföljningen ingår även besluten i detta ärende.
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Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att erbjuda de nio partier för vilka valnämnden har ansvar för
partivalsedlarna, att även distribuera och lägga ut namnvalsedlar. Valnämnden
ansvarar dock inte för om namnvalsedlarna skulle ta slut.
Valnämnden beslutar att inte hantera några partivalsedlar eller namnvalsedlar utöver
dessa.
Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning A-Ö med A
överst i valsedelställen. Blanka valsedlar placeras sist. Övriga partiers valsedlar, de
som valnämnden inte hanterar, placeras efter den ordning de kommer till vallokalen.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 15 forts.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2022.74..
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Kanslichef Johan Linander

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

Vn § 16

Dnr VN 2021/10

Förordnande av röstmottagare inklusive
ordförande och ersättare till ordförande
samt ambulerande röstmottagare
Valnämndens 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 (42+5):
Tomelilla V och Tryde: Matsalen på Kastanjeskolan
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg
Vice ordförande: Carina Barthel
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Röstmottagare: Kerstin Andersson, Lars Montan, Miriam Yagoby, Ann Isaksson
Tomelilla tätort SV: Stora Salen på Kastanjeskolan
Ordförande: Helena Berlin
Vice ordförande: Oscar Sandberg
Röstmottagare: Karin Arvidsson, Ann-Christin Persson, Monica Jingmond, Gabriella
Galakvosciute

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.
Tomelilla S: Kommunhuset, Dubbelgöken
Ordförande: Charlotte Rosdala
Vice ordförande: Ralp Hargemyr
Röstmottagare: Malin Larsson, Carina Arthursson, Carina Hansson, Patrik Lindelöf
Tomelilla Ö: Kommunhuset, Svea Hund
Ordförande: Thomas Leandersson
Vice ordförande: Katarina Lundberg
Röstmottagare: Karin Günther, Ingrid Jonsson, Carina Ivarsson, Jim Thiesen
Brösarp: Gymnastiksalen i Brösarps skola
Ordförande: Carina Persson
Vice ordförande: Ann-Marie Nilsson
Röstmottagare: Thord Andersson, Linda Ekelund, Linda Ahlm, Sverker Olsson
Onslunda: Matsalen i Odenslundsskolan
Ordförande: Bo Herou
Vice ordförande: Roger Westh
Röstmottagare: Carina Flinth, Karin Gustafsson, Annie Thiesen, Ida Kristiansson

Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Smedstorp: Medborgarhuset i Smedstorp
Ordförande: Leif Svensson
Vice ordförande: Lulu Mårtensson
Röstmottagare: Marie-Louise Vogel, Inger Nilsson, Tony Gezelius, Anette
Andersson

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.
Reserver:

Gunilla Anheden, Tomelilla, ordförande/vice-reserv
Lotta Hedström, Brösarp, ordförande/vice-reserv
Anita Jönsson, Tomelilla
Jea Jonsson, Ullstorp
Ulla Kvist, Tranås

Röstmottagare vid förtidsröstningen (35):
Tim Agegård
Carl-Henrik Andersson
Hannah Andersson
Kerstin Andersson
Åsa Andersson
Helena Berlin
Rikard Berndin
Anna Björk
Eva Brodd
Britt-Marie Börjesson
Britt Ekstrand
Margareta Erlandsson
Catarina Hagdahl

Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Olof Hammar
Carina Hansson
Katrin Högborn
Monika Jingmond
Helén Jönsson
Johanna Kandell
Johan Linander

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.
Thomas Lindberg
Sauli Lindfors
Pamela Lindqvist
Johan Lexfors
Henrik Lundblad
Patrik Månehall
Ann-Marie Nilsson
Ellen Nilsson
Ingrid Persson
Anna Silver
Therese Stendahl
Pia Svensson
Zenitha Thulin
Elisabeth Wahlström
Martin Wassenius

Ärendebeskrivning

Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Tomelilla kommun har en tradition av att partierna har nominerat röstmottagare till
valen och därför har det varit många kandidater i valet som själva har suttit som
röstmottagare. Detta har inte upplevts som något problem och därför förberedde
valkansliet ärendet om röstmottagare som vanligt och tidigare röstmottagare
tillfrågades om de ville fortsätta.
Valmyndigheten kom den 18 februari 2022 med ett nytt rättsligt ställningstagande där
de skriver: ”Valmyndigheten bedömer att den som kandiderar på en lista inte bör
arbeta som röstmottagare eller vid rösträkning räkna eller på annat sätt hantera
rösterna i det val kandidaturen avser.”
Valnämnden beslutade den 9 mars 2022, Vn § 10/2022, att återremittera ärendet om
förordnande av röstmottagare till valkansliet med anledning av Valmyndighetens nya
rättsliga ställningstagande gällande röstmottagare.

Justerandes sign

11

Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.
Därefter har valkansliet annonserat på hemsidan och internwebb efter nya
röstmottagare och ett 20-tal hörsammade uppmaningen. Dessa har intervjuats på
telefon eller genom möte av kanslichef Johan Linander eller valnämndens sekreterare
Olof Hammar.
Eftersom de allra flesta röstmottagarna tidigare har varit partiaktiva eller släkt med
partiaktiva så är det svårt att byta ut alla vid detta val. Varje valdistrikt måste ha kvar
tillräckligt många rutinerade röstmottagare för att det ska fungera. Vi bedömer också
att skiftet till att inte ha kandiderande röstmottagare kan tas i flera steg. Det första
steget tas nu vid valet 2022 och det andra steget tas vid EU-valet 2024. Vid de
allmänna valen 2026 bör vi kunna genomföra valet utan kandiderande röstmottagare.
Kansliet har försökt att få ihop en jämn åldersfördelning, dock har det varit svårt att
ta hänsyn till jämställdhet eftersom det är väsentligt mycket färre män än kvinnor
som har anmält sig som röstmottagare. 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 valdagsschemat.
Till förtidsröstningen har 35 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.
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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.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.
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.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör barn nämnvärt.
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit att ärendet berör miljön nämnvärt. Korta resvägar är
bra för miljön.
Uppföljning
Hela valet kommer att utvärderas efter valdagen.

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.
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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.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.

Röstmottagare på valdagen (42+5):
Tomelilla V och Tryde: Matsalen på Kastanjeskolan
Ordförande: Ulla-Christina Lindberg
Vice ordförande: Carina Barthel
Röstmottagare: Kerstin Andersson, Lars Montan, Miriam Yagoby, Ann Isaksson
Tomelilla tätort SV: Stora Salen på Kastanjeskolan
Ordförande: Helena Berlin
Vice ordförande: Oscar Sandberg
Röstmottagare: Karin Arvidsson, Ann-Christin Persson, Monica Jingmond, Gabriella
Galakvosciute
Tomelilla S: Kommunhuset, Dubbelgöken
Ordförande: Charlotte Rosdala
Vice ordförande: Ralp Hargemyr
Röstmottagare: Malin Larsson, Carina Arthursson, Carina Hansson, Patrik Lindelöf
Tomelilla Ö: Kommunhuset, Svea Hund
Ordförande: Thomas Leandersson
Vice ordförande: Katarina Lundberg
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Röstmottagare: Karin Günther, Ingrid Jonsson, Carina Ivarsson, Jim Thiesen
Brösarp: Gymnastiksalen i Brösarps skola
Ordförande: Carina Persson
Vice ordförande: Ann-Marie Nilsson
Röstmottagare: Thord Andersson, Linda Ekelund, Linda Ahlm, Sverker Olsson

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.
Onslunda: Matsalen i Odenslundsskolan
Ordförande: Bo Herou
Vice ordförande: Roger Westh
Röstmottagare: Carina Flinth, Karin Gustafsson, Annie Thiesen, Ida Kristiansson
Smedstorp: Medborgarhuset i Smedstorp
Ordförande: Leif Svensson
Vice ordförande: Lulu Mårtensson
Röstmottagare: Marie-Louise Vogel, Inger Nilsson, Tony Gezelius, Anette
Andersson
Reserver:

Gunilla Anheden, Tomelilla, ordförande/vice-reserv
Anita Jönsson, Tomelilla
Jea Jonsson, Ullstorp
Lotta Hedström, Brösarp
Ulla Kvist, Tranås

Röstmottagare vid förtidsröstningen (35):
Tim Agegård
Carl-Henrik Andersson
Hannah Andersson
Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Kerstin Andersson
Åsa Andersson
Helena Berlin
Rikard Berndin
Anna Björk
Eva Brodd
Britt-Marie Börjesson

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.
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
Johan Lexfors
Henrik Lundblad
Patrik Månehall
Ann-Marie Nilsson
Ellen Nilsson
Ingrid Persson
Anna Silver

Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Therese Stendahl
Pia Svensson
Zenitha Thulin
Elisabeth Wahlström
Martin Wassenius

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2022.76.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 16 forts.

Tidigare behandling
Vn § 10/2022:

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.
_________

Beslutet skickas till:
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Samtliga personer som omnämns i beslutet

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

Vn § 17

Dnr VN 2021/10

Ersättning till reserver under valdagen
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att ersättningen för de personer som utses till reserver under
valdagen ska uppgå till 1000 kr i fast arvode. I arvodet ingår obligatoriskt deltagande
vid utbildning för röstmottagare. Om reserverna kallas in för tjänstgöring under
valdagen utgår i stället ordinarie arvode.

Ärendebeskrivning

Valnämnden beslutade den 11 november 2021 (Vn § 17/2021) om ersättning till
röstmottagare vid val 2022. I förslaget till röstmottagare under valdagen finns fem
personer med som reserver under valdagen. De personer som utses ska delta på
samma obligatoriska utbildning som ordinarie röstmottagare och vara tillgängliga för
tjänstgöring på valdagen. Om reserverna kallas in kommer ordinarie arvode för
röstmottagare enligt tidigare beslut att utgå.
Ekonomiska konsekvenser
Om fem personer utses till reserver kommer kostnaden för valnämnden bli 5000 kr
plus sociala avgifter.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.

Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Uppföljning för utbetalningarna till reserverna kommer ske på samma sätt som för
utbetalningarna till ordinarie röstmottagare.

Justerandes sign
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
12 maj 2022

§ 17 forts.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att ersättningen för de personer som utses till reserver under
valdagen ska uppgå till 1000 kr i fast arvode. I arvodet ingår obligatoriskt deltagande
vid utbildning för röstmottagare. Om reserverna kallas in för tjänstgöring under
valdagen utgår i stället fast arvode på 3000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2022.77.
_________

Beslutet skickas till:

Signature reference: 533a9e4a-f488-4999-a647-2088ea294cce

Löneavdelningen i Ystad
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