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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

30 juni 2022

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

Signature reference: f4f7016a-ef88-4dbf-985c-59829c48b842

§ 20
Dialoger och informationsärenden 2022-06-30
§ 21
Tjänstgöringsscheman vallokaler 11 september 2022
§ 22
Beslutanderätt avseende korrigering i röstlängd eller nekande av röstning
§ 23
Förlängd öppettid för förtidsröstning 9 september 2022
_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Vn § 20

Dnr VN 2022/2

Dialoger och informationsärenden 202206-30
Valnämndens beslut

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

Ärendebeskrivning

1. Kanslichef Johan Linander informerar om följande:
-

Dubbla inloggningsmöjligheter till Valid

Valmyndigheten har i nyhetsbrev uppmanat kommunernas valkanslier att införskaffa
alternativa möjligheter för att logga in i valid för att bland annat registrera
förtidsröster. Kanslichefen informerar om att han införskaffat Freja eID som är en
statligt godkänd mobil e-legitimation som även godkänts av valmyndigheten.
Tomelillas valkansli har därmed möjlighet att logga in via såväl Mobilt Bank ID som
Freja eID.
Under samma punkt informerar kanslichefen om att den mobiltelefon och
telefonnummer dit väljarna ska ringa för frågor under valet nu är aktiverad. Under
förtidsröstningen ska röstmottagarna även ringa detta nummer vid frågor till
valkansliet. Någon av Johan Linander, Olof Hammar och Patrik Månehall kommer
under valet ansvara för att svara på inkommande samtal.
-

Behörigheter i Valid

Signature reference: f4f7016a-ef88-4dbf-985c-59829c48b842

Kanslichefen informerar om vilka som kommer ha behörigheter och till vad under
valprocessen. Kanslichefen informerar också om att det varit tekniska problem som
gjort att det varit svårt och tagit lång tid att logga in i Valid och att det är viktigt att
problemen är lösta innan förtidsröstningen påbörjas.
-

Information om rum för förvaring av röster

Kanslichefen informerar om rummet där röstsedlar ska förvaras, vilka som kommer
ha tillgång till rummet, loggbok och andra säkerhetsfrågor. Väljarförteckningen
kommer förvaras på ett annat låst ställe.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 20 forts
-

Behov av ytterligare röstmottagare

Kanslichefen informerar om att det skett fyra avhopp bland kommunhusets personal
till förtidsröstningen. Kanslichefen och nämndens ordförande har fått delegation av
nämnden att ersätta personal som hoppar av. Två nya personer har rekryterats bland
personalen och ytterligare någon behövs för att få ett optimalt tjänstgöringsschema.
Om det inte går att lösa kan något pass till behöva täckas upp med timavlönad
personal.
Under denna punkt informerar kanslichefen också om att första utbildningen av
personal till förtidsröstningen genomförts idag för de som inte har möjlighet att delta
i augusti.
-

Material från Valmyndigheten

Kanslichefen informerar om att allt valmaterial levererats enligt vad som beställts
från valmyndigheten. Visning sker av de valvästar som röstmottagarna ska använda
för att det tydligare ska synas att det är personal som arbetar i vallokalerna samt de
sigill som ska användas för att försluta valurnan dagligen efter avslutad
förtidsröstning.
2. Övrigt
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Kanslichefen informerar om att Justitieombudsmannen (JO) den 27 juni 2022 fattat
beslut om att det inte finns anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande
från JO gällande den anmälan som skett mot valnämnden i Tomelilla angående
beslutet om distribution av namnvalsedlar.
Lena Berndin lyfter frågan om ambulerande röstmottagning på Österlens
folkhögskola och Bollerups lantbruks- och hästgymnasium. Kanslichefen meddelar
att kontakt tagits med Bollerup och att vi där kommer erbjuda ambulerande
röstmottagning på samma sätt som på kommunens särskilda boenden och Mariavalls
kloster. Vi kommer även medtaga skrivare till Bollerup för att kunna skriva ut
röstkort. I nuläget är ingen ambulerande röstmottagning planerad på Österlens
folkhögskola eftersom eleverna där har nära till kommunhusets lokal för
förtidsröstning.
Lena Berndin frågar också om när extern information om röstningen kommer ske.
Kanslichefen meddelar ett det kommer ske i samband med att förtidsröstningen
startar i augusti.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 20 forts

Förvaltningens förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-06-22, handlingsid: Vn
2022.117

Signature reference: f4f7016a-ef88-4dbf-985c-59829c48b842

_________
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Vn § 21

Dnr VN 2022/15

Tjänstgöringsscheman vallokaler 11
september 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

I samband med EU-valet 2019 utarbetade valnämndens kansli förslag till
tjänstgöringsscheman i vallokalerna under valdagen. Tidigare ansvarade respektive
ordförande för att fördela tjänstgöringstiderna i sin vallokal. Syftet med valkansliets
scheman är att tillse att respektive röstmottagare får inlagt längre raster för
återhämtning, att antalet tjänstgöringstimmar fördelas jämnt mellan röstmottagarna
och att schemat gör att bemanningen hela valdagen följer gällande regler.
Röstmottagare som påbörjar sin tjänstgöring klockan 07.30 på valdagen kommer få
två längre raster under dagen. Röstmottagare som påbörjar sin tjänstgöring klockan
10.00 kommer få en längre rast. Samtliga röstmottagare ska vara på plats från klockan
19.45 för att påbörja rösträkningen klockan 20.00.

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

Justerandes sign

6

Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 21 forts

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022.06.07, handlingsid: Vn
2022.118
Tjänstgöringsschema 11 sept 2022_Tomelilla V och Tryde, handlingsid: Vn 2022.96
Tjänstgöringsschema 11 sept 2022_Tomelilla tätort SV, handlingsid: Vn 2022.97
Tjänstgöringsschema 11 sept 2022_Tomelilla S, handlingsid: Vn 2022.98
Tjänstgöringsschema 11 sept 2022_Tomelilla Ö, handlingsid: Vn 2022.99
Tjänstgöringsschema 11 sept 2022_Brösarp, handlingsid: Vn 2022.100
Tjänstgöringsschema 11 sept 2022_Onslunda, handlingsid: Vn 2022.101
Tjänstgöringsschema 11 sept 2022_Smedstorp, handlingsid: Vn 2022.102
_________
Beslutet skickas till:
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Delas ut till samtliga ordförande i samband med utbildningarna i augusti
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Vn § 22

Dnr VN 2022/16

Beslutanderätt avseende korrigering i
röstlängd eller nekande av röstning
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att ge befogenhet till valdistriktens ordförande samt ersättare
för ordförande när ordförande inte är närvarande att korrigera felaktiga avprickningar
i röstlängden samt att neka en väljare att rösta. Valnämnden ger också valkansliet i
uppdrag att på utbildningarna för ordföranden informera om dagens beslut.

Ärendebeskrivning

På valdagen markeras att en väljare har röstat i ett val med en avprickning i
röstlängden. Om en felaktig avprickning sker och inte korrigeras kan det leda till att
en väljare nekas att rösta. I dessa fall är det av stor vikt för förtroendet för
valsystemet att de felaktiga avprickningarna i möjligaste mån hanteras lika.
Bedömningen av om en korrigering eller ett nekande ska göras, enligt
Valmyndighetens ställningstagande, är av en sådan art att det ska göras av
valnämnden men att en praktisk hantering kräver att nämnden ger valdistriktens
ordförande befogenhet att korrigera felaktiga avprickningar. Förslaget är att
korrigering av en felaktig avprickning och nekande att rösta sker enligt principerna
nedan samt att befogenhet att bedöma om korrigering eller nekande ska göras ges
ordförande och vice ordförande ifall ordförande inte är närvarande.
För att korrigera en avprickning i röstlängden måste det gå att säkerställa att denna är
felaktig. Ifall en röstmottagare gör en felaktig avprickning och detta upptäcks strax
efter ska en korrigering göras om väljaren som har prickats av finns kvar i lokalen
eller direkt kan kallas tillbaka. I annat fall ska ingen korrigering göras och väljaren
som felaktigt blivit avprickad ska nekas att rösta.
Signature reference: f4f7016a-ef88-4dbf-985c-59829c48b842

När en korrigering är möjlig ska korrigeringen ske enligt följande.
-

Röstmottagaren ska be den väljare som har röstat och prickats av på fel rad
att återkomma till vallokalen. Kontroll av väljarens identitet måste ske i fysisk
närvaro av väljaren och kan inte ske på distans.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 22 forts
-

De noteringar som gjorts på fel rad ska noteras på rätt rad. Samma
markeringar för de valkuvert som väljaren lämnat ska föras in på den rätta
raden. En notering om korrigering ska ske vid den felaktiga markeringen. Om
väljaren har en annan uppfattning om vilka valkuvert hen har lämnat ska
noteringen i röstlängden ändå vara avgörande. Valurnan ska inte öppnas.

-

Förfarande bör ske i närvaro av väljaren.

-

Den väljare som felaktigt blivit avprickad får genomföra sin röstning först när
korrigeringen är gjord. Väljarens identitet ska åter kontrolleras.

-

Alla de åtgärder som vidtas ska dokumenteras utförligt i protokollet. Utöver
när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt om
väljaren har en annan uppfattning om vilka valkuvert som lämnats in eller om
andra omständigheter vid händelsen.

Vid ett nekande att rösta ska följande åtgärder vidtas, som minst.
-

Nekandet ska dokumenteras utförligt i protokollet.

-

Om väljaren efterfrågar möjligheten att överklaga ska hen informeras om vad
som gäller för ett överklagande och lämnas information om hur hen kan
överklaga.

Utöver när, var, varför, hur och av vem ska det även dokumenteras tydligt hur
situationen uppmärksammades och vad som antas ha skett. Om det är uppenbart att
väljaren är felaktigt avprickad men att detta inte kan korrigeras ska det tydligt framgå
vilka åtgärder som vidtagits för att försöka korrigera den felaktiga avprickningen. En
notering ska också göras om hur väljaren informerats om möjligheten till
överklagande. Det bör vidare noteras i protokollet om det är uppenbart att väljaren
faktiskt redan har röstat.
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För att förebygga felaktiga avprickningar bör ett lugnt och metodiskt arbete med
röstlängden ske, samt att röstmottagarna använder de hjälpmedel som tillhandahålls.
Ekonomiska konsekvenser
Eventuella korrigeringar i röstlängden eller att neka väljare att rösta får inga
ekonomiska konsekvenser.
Barnperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 22 forts
Miljöperspektivet
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta
perspektiv.
Uppföljning
Valnämnden kommer att följa upp med ordförande om korrigeringar i röstlängden
sker eller om någon väljare nekas att rösta.

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att ge befogenhet till valdistriktens ordförande samt ersättare
för ordförande när ordförande inte är närvarande att korrigera felaktiga avprickningar
i röstlängden samt att neka en väljare att rösta. Valnämnden ger också valkansliet i
uppdrag att på utbildningarna för ordföranden informera om dagens beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander 2022-06-07, handlingsid: Vn 2022.119
_________

Beslutet skickas till:
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Kanslichef Johan Linander
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

Vn § 23

Dnr VN 2022/5

Förlängd öppettid för förtidsröstning 9
september 2022
Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att öppettiden för förtidsröstningen i Svea Hund i
kommunhuset den 9 september 2022 ändras från 8.00-15.00 till 8.00-18.00.

Ärendebeskrivning

Valnämnden beslutade den 10 februari 2022 (Vn § 3/2022) om öppettider vid
förtidsröstningen till valet 2022.
Dagarna innan valdagen förväntas antalet förtidsröstande vara högt. Valkansliet ser
därför ett behov av att förlänga öppettiden för förtidsröstning i Svea Hund i
kommunhuset i Tomelilla fredagen den 9 september från 15.00 till 18.00.
Ekonomiska konsekvenser
Inga direkta ekonomiska konsekvenser förutsatt att bemanning sker med anställda i
kommunhuset.
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
Efter valet kommer en valutvärdering att genomföras.
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Valnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
30 juni 2022

§ 23 forts

Förvaltningens förslag till beslut

Valnämnden beslutar att öppettiden för förtidsröstningen i Svea Hund i
kommunhuset den 9 september 2022 ändras från 8.00-15.00 till 8.00-18.00.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse nämndsekreterare Olof Hammar 2022-06-15, handlingsid: Vn
2022.120
Vn § 3/2022, Öppettider - förtidsröstning val 2022, handlingsid: Vn 2022.25
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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Valadministratör Patrik Månehall
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