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Tid och plats 2022-02-16 , kl. 08:30-09:50, Kommunhuset i Broby 

  

Närvarande 

Ledamöter 

Thomas Bengtsson (C), ordförande 

Per-Eric Mattsson (M) 

Siv Larsson (M) 

Tommy Johansson (S) 

Göran Svensson (SD) 

Ersättare Ingrid Johansson (C) 

Lars Persson (SD) 

Övriga närvarande Nermina Crnkic, stabschef 

Oskar Odd, nämndsekreterare 

Ademir Salihovic, kommunsekreterare 

Justerare Tommy Johansson (S) 

  

Justeringens utförande 2022-02-18 Kommunhuset i Broby 

 

Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2022-02-18 

  

Underskrifter  Paragrafer  

  

 Sekreterare Ademir Salihovic 

   

 Ordförande Thomas Bengtsson (C) 

   

 Justerare Tommy Johansson (S) 
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Anslag om justering 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-16 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-18 

Datum då anslaget tas ned 2022-03-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Stab 

  

Underskrift  

 Ademir Salihovic 
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§ 1 

 

Valnämndens delegationsordning 

Valnämndens beslut 

- KFS 94 ”Valnämndens delegationsordning”, fastställd av Valnämnden den 15 

september 2018 § 18, upphävs. 
- KFS 94 ”Delegationsordning för Valnämnden”, fastställs att gälla från och med den 16 

februari 2022. 

Beslutsnivå 

Valnämnden 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen får en nämnd delegerade sin beslutanderätt. Detta innebär att nämnden 
kan uppdra åt en anställd eller förtroendevald i kommunen att besluta på nämndens vägnar i 

ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden (6 kap. 37 § KL). Syftet är att avlasta nämnden 
och underlätta beslutsfattandet. Den person som har fått en sådan beslutanderätt delegerad till 

sig kallas för delegat. 
 
Stabsavdelningen har tagit fram ett nytt utkast på delegationsordning för valnämnden till 

valåret 2022. Delegationsordningen har bland annat lags in i en ny mall, rensats från beslut av 
verkställighetskaraktär samt kompletterats med delegationsbeslut som tidigare skanades inom 

områdena för dataskydd och allmänna ärenden. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 9 februari 2022 

- Förslag till KFS 94 ”Delegationsordning för valnämnden”, 2022-02-09 

- Nuvarande KFS 94 ”Valnämndens delegationsordning”, 2018-09-1 

Beslutet skickas till: 

Hemsidan 
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§ 2 

 

Kommunikationsplan inför RKR-valet 2022 

Valnämndens beslut 

- Valnämnden antar föreslagen kommunikationsplan inför RKR-valet 2022. 

Beslutsnivå 

Valnämnden 

Sammanfattning 

Kommunsekreteraren har tillsammans med kommunikationsavedlningen arbetat fram en 
kommunikationsplan för valåret 2022. Målet är att fastställa en övergripande strategi för att 

effektivt förmedla information via kommunens kommunikationskanaler vid lämpliga tillfällen 
inför valet. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 februari 2022 

- Kommunikationsplan, daterad den 7 februari 2022 

 
Beslutet skickas till: 

Valkansliet 
Kommunikation 
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För närvarande saknas ett par kandidater. Presidiet kommer tillsammans med valkansliet 

arbeta för att hitta lämpliga individer för att fylla dessa poster så snart som möjligt. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 februari 2022 

 

Beslutet skickas till: 

Ordförande och vice ordförande i valdistriktet 

Röstmottagarna i valdistriktet  
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§ 5 

 

Förordnande av röstmottagare under valdagen inför RKR-valet 2022 

Valnämndens beslut 

- Röstmottagare utses enligt bilaga ”Röstmottagare per valdistrikt 2022”. 

Beslutsnivå 

Valnämnden 

Sammanfattning 

För varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en ordförande och en 

ersättare för ordföranden (Vallagen 3 kap. 4 §). 

Inför valdagen ska minst åtta röstmottagare utses i vart och ett av de åtta valdistrikten som 

Kommunfullmäktige beslutat om. Dessa arbetar i två grupper med fyra röstmottagare, ledda 

av ordförande och vice ordförande. (KFS 46, 5.3) 

 
Sammanställningen i bilagan inkluderar röstmottagare som tjänstgjort under tidigare val och 

tjänstepersoner på förvaltningen. 

 

Samtliga röstmottagare som inte tjänstgjort i föregående val ska kallas till utbildning innan de 

får tjänstgöra i en röstnings- eller vallokal. Detta gäller både arvoderade röstmottagare, 

kommunalanställda som är röstmottagare på arbetstid, samt ledamöter i Valnämnden 

(Vallagen 3 kap. 5 §). 

 

Valkansliet har ansvar för att kalla till, samordna och genomföra utbildningarna. 

 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 11 februari 2022. 

- Röstmottagare, uppdelade per valdistrikt (excel-fil) 

 
Beslutet skickas till: 

Samtliga röstmottagare samt ordförande och vice ordförande i berörda valdistrikt. 
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§ 6 

 

Förordnande av ambulerande röstmottagare 

Valnämndens beslut 

- Thomas Bengtsson (C), ordförande i valnämnden, förordnas till ambulerande 

röstmottagare. 
- Tommy Johansson (S), vice ordförande i valnämnden, förordnas till ambulerande 

röstmottagare. 

- Charlotta Lundberg, kvalitetsstrateg, förordnas till ambulerande röstmottagare. 
- Ademir Salihovic, kommunsekreterare, förordnas till ambulerande röstmottagare. 

- Oskar Odd, nämndsekreterare, förordnas till ambulerande röstmottagare. 

Beslutsnivå 

Valnämnden 

Sammanfattning 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 

röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare 

(Vallagen 7 kap. 3 a §). 

 

Valnämnden måste enligt vallagen förordna minst två ambulerande röstmottagare för att emot 

förtidsröster. Dessa fungerar som en röstningslokal i väljarens hem istället för att väljaren 

kommer till röstningslokalen. Väljare som av ålder och/eller hälsoskäl inte kan ta sig till sin 

röstningslokal kan ringa en ambulerande röstmottagare, varpå minst två ambulerande 

röstmottagare, bestämmer tid för hembesök. Dit ska den ambulerande röstmottagaren ha med 

sig en väljarförteckning, de valsedlar Valnämnden enligt lag eller eget åtagande ansvarar för 

att lägga ut i röstningslokalen, samt valkuvert. Röstmottagarna omfattas av tystnadsplikt 

enligt offentlighets- och sekretesslagen, och får därmed hjälpa väljaren att göra i ordning sin 

röst. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 8 februari 2022 
 

Beslutet skickas till: 
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Thomas Bengtsson 

Tommy Johansson 
Charlotta Lundberg 

Ademir Salihovic 
Oskar Odd 




