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Tid och plats

2022-05-28 , kl. 08:30-09:40, Sessionssalen i Kommunhuset i Broby

Närvarande
Ledamöter

Thomas Bengtsson (C)
Per-Eric Mattsson (M)
Siv Larsson (M)
Tommy Johansson (S)
Göran Svensson (SD)

Ersättare

Anna-Lisa Simonsson (KD)
Lars Persson (SD)

Övriga närvarande

Oskar Odd, nämndsekreterare
Devla Hasanic, administratör
Ademir Salihovic, kommunsekreterare

Justerare

Tommy Johansson (S)

Justeringens utförande

2022-05-04 Kommunhuset Broby
Justeringen har offentliggjorts på kommunens anslagstavla 2022-05-04

Underskrifter

Justerandes sign.

Paragrafer §§ 7-13

Sekreterare

Ademir Salihovic

Ordförande

Thomas Bengtsson (C)

Justerare

Tommy Johansson (S)

Utdragsbestyrkande
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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-28

Datum då anslaget sätts upp

2022-05-04

Datum då anslaget tas ned

2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Stab

Underskrift
Ademir Salihovic

Justerandes sign.
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§7

Ekonomisk ersättning till röstmottagare och ordföranden inför RRKvalet 2022
Valnämndens beslutsförslag till kommunfullmäktige
-

Kommunfullmäktige beslutar att följande ersättning skall gälla för RRK-valet 2022:
Ordföranden i valdistrikt: 2 700 kronor
Vice ordföranden i valdistrikt: 2 700 kronor
Röstmottagare m.fl. som tjänstgör i valdistrikt: 2 300kronor
Ersättningen täcker allt arbete under valdagen.

-

Kommunfullmäktige beslutar att röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningen
skall ersättas med 0,3 % av grundbeloppet per timme.

-

Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till dem som
deltar i utbildningen på plats i kommunhuset inför valet. Denna ersättning gäller även
för utbildning till de timanställda som anställs under förtidsröstningen.

-

Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 400 kronor till dem som är
med och möblerar vallokalen innan valdagen.

-

Kommunfullmäktige beslutar att ersättning skall utgå med 500 kronor till ersättare i
valdistrikten för att dem skall hålla sig tillgängliga under valdagen.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige
Sammanfattning
Syftet med ovanstående beslut är att hålla nivån på ersättning i Östra Göinge kommun
likvärdig med övriga kommuner i landet.
På valdagen är vallokalerna öppna kl. 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna
efter fastställt schema. När röstningen avslutats tjänstgör alla röstmottagare under
sammanräkningen tills alla resultat är klara, detta sker vanligtvis före midnatt.
Ersättning till dem som är med och möblerar vallokalen i anslutning till valet den 11
september är också nödvändigt för att ordförandena i valdistrikten skall stöttas upp.

Justerandes sign.
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Ersättare i valdistrikten skall genomgå den obligatoriska utbildningen och med kort varsel
vara beredda på att hoppa in som röstmottagare på valdagen.
Beslutsgång
Ordförande Thomas Bengtsson (C) yrkar på att röstmottagare som tjänstgör under
förtidsröstningen skall ersättas med 0,3 % av grundbeloppet.
Ordförande finner via acklamation att valnämnden har beslutat i enlighet med ordförandes
yrkande.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 april 2022

Justerandes sign.
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§8

Datum för utbildning av röstmottagare inför RRK-valet 2022
Valnämndens beslut
-

Valnämnden beslutar om följande datum för utbildning av röstmottagare inför valet 2022:
Tisdagen den 16 augusti 2022, kl. 10:00-12:00
Tisdagen den 16 augusti 2022, kl. 18:00-20:00
Onsdagen den 17 augusti 2022, kl. 10:00-12:00
Torsdagen den 18 augusti 2022, kl. 18:00-20:00

Sammanfattning
Enligt vallagen måste alla som förordnas som röstmottagare genomgå valnämndens
utbildning. Enligt nya bestämmelser som träder i kraft i februari 2022, inför årets val, måste
dessutom kommunerna använda valmyndighets utbildningsmaterial vid sina utbildningar av
röstmottagare. Valnämnden får dock göra lokala anpassningar av materialet. Valnämnden i
Östra Göinge kommun har även vid tidigare val använt valmyndighetens utbildningsmaterial.
Valnämnden kommer behöva utbilda cirka 80 röstmottagare inför höstens val. Det innebär att
våra 8 valdistrikt delas upp på fyra utbildningstillfällen. Varje utbildningstillfälle förväntas ta
cirka 2 timmar och ger röstmottagarna en chans att träffa varandra innan valdagen.
Valkansliet ansvarar för att utbildningen genomförs och att fika köps in till samtliga tillfällen.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 april 2022

Justerandes sign.
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§9

Hämtning och utlämning av förtidsröster
Valnämndens beslut
-

Valkansliet får i uppdrag att sluta avtal med Postnord AB om utlämning och hämtning
av förtidsröster som ska levereras till valnämnder i andra kommuner i samband med
RRK-valet 2022.
Förtidsröster som ska levereras från en röstningslokal till en vallokal i Östra Göinge
kommun, hämtas och levereras av Valnämnden samt valkansliet.
Valkansliet får i uppdrag att upprätta ett hämtnings- och avlämningsschema med
tillhörande rutiner.
Följande personer får rätt att kvittera ut förtidsröster från Postnord AB samt lämna in
dem till Postnord AB:
Valnämndens ordförande Thomas Bengtsson (C),
Valnämndens vice ordförande Tommy Johansson (S),
Valnämndens sekreterare Ademir Salihovic,
Nämndsekreterare Oskar Odd,
Administratör Devla Hasanic,
Vaktmästare Fabian Tillman

Sammanfattning
En väljare kan välja att antigen förtidsrösta i en kommun där denne är folkbokförd eller göra
det på vilken röstningslokal som helst i landets 290 kommuner. Om väljaren avlägger rösten i
en annan kommun än hemkommun, ska valnämnden i den kommunen leverera väljarens
förtidsröst till valnämnden i hemkommunen. Väljare som bor längst lantbrevbärarlinjer har
även rätt att avlägga sin förtidsröst till brevbäraren. Postnord är skyldig enligt vallagen att
transportera både förtidsröster mellan kommuner samt lantbrevbärarröster inom kommunen
till rätt valnämnd. Utöver detta kan en valnämnd sluta ett frivilligt avtal med Postnord om att
företaget även ska ansvara för transport av förtidsröster från väljare som förtidsröstat i
hemkommunen till den lokala valnämnden. Valnämnden i Östra Göinge kommun har sedan
de nationella valen 2014 valt att själv sörja för transporten av kommuninterna förtidsröster;
den ordningen bör även gälla för RRK-valet 2022.

Justerandes sign.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 april 2022

Justerandes sign.
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§ 10

Ärendet
Valnämndens beslut
-

Samtliga valsedlar placeras i alfabetisk ordning utifrån partinamnet på valsedeln i
valsedelställ och att blanka valsedlar presenteras sist.
Valnämnden uppdrar till valkansliet att lämna tydliga anvisningar till röstmottagarna
för hur detta ska genomföras.
Valnämnden uppdrar till valnämndens ordförande att efter samråd med valnämndens
vice ordförande att besluta om ordning vid eventuell tvist om sedlarnas placering.
Valnämnden beslutar att valsedlarna i första hand ska tillgängliggöras i anslutning till
ett röstmottagningsställe och i andra hand inne i lokalen.

Sammanfattning
Det är viktigt att alla valsedlar placeras på ett likvärdigt ordnat och överskådligt sätt. Dock
reglerar inte vallagen hur valsedlarna ska ordnas utan varje kommuns valnämnd ska själv fatta
beslut om hur valsedlarna ska presenteras för väljarna. Vanligt är att valsedlarna placeras i
alfabetisk ordning utifrån det partinamn som står på valsedeln, vilket gör det lätt för väljarna
att hitta valsedlarna de söker samtidigt som alla partiers valsedlar presenteras på ett likvärdigt
sätt. Utifrån detta är förslaget att partiernas valsedlar sorteras i bokstavsordning, utifrån
namnen på valsedlarna, med början uppe i vänster hörn. Det görs ingen skillnad på om
partiets valsedel innehåller kandidatnamn eller inte, eller om partiet tillhör de som fått över en
procent i föregående val eller inte.
För det fallet det uppstår frågor eller tvist om valsedlarnas placering föreslås valnämndens
ordförande i samråd med vice ordförande beslut om hur detta ska hanteras.
Enligt 8 kap. 2 § Vallagen ska det i anslutning till ett röstmottagningsställe ordnas en lämplig
avskärmad plats där valsedlar kan läggas ut och där väljarna var för sig kan ta sina valsedlar
utan insyn. Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället får den
i stället ordnas inne i lokalen.
Eftersom varje vallokal har olika förutsättningar kan inte valnämnden besluta exakt var

Justerandes sign.
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valsedlarna ska placeras. Valnämnden föreslår därför besluta att valsedelställen i första hand
ska placeras i anslutning till ett röstmottagningsställe och i andra hand inne i lokalen.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 april 2022

Justerandes sign.
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§ 11

Ansvar för utläggning av valsedlar i röst- och vallokaler
Valnämndens beslut
-

Valnämnden beslutar att inte tillämpa en central inlämning och distribution av
valsedlar från partier som inte omfattas av 8 kap. 2 § vallagen.
Valnämnden beslutar att partier som inte omfattas av 8 kap. 2 § vallagen för
distribution av valsedlar på eget initiativ inlämnar valsedlar till tjänstgörande
röstmottagare vid respektive lokal för röstmottagning.
Valnämnden beslutar att samtliga partier ansvarar för att på eget initiativ leverera sina
namnvalsedlar till röstnings- och vallokalerna.

Sammanfattning
Valnämnden beslutar om hantering av valsedlar från partier som inte omfattas av lag.
Valnämnden beslutar att inte göra ett åtagande som sträcker sig längre än lagens krav.
Partivalsedlar utan namn
Valnämnden ska enligt 8 kap. 2 § Vallagen lägga ut valsedlar utan kandidatnamn för de
partier som fått över en procent av rösterna i något av de två föregående valen i hela landet,
eller sitter i det lokala fullmäktige. Andra partier får själva distribuera sina valsedlar till alla
röstnings- och vallokaler.
Partivalsedlar med namn
Partivalsedlar med kandidater måste dock alla partier lägga ut själva oberoende av valresultat,
såvida inte valnämnden åtagit sig att behandla samtliga partiers valsedlar lika; förslaget är
därför att alla partierna själva ansvarar för att leverera ut sina namnvalsedlar till röstningsoch vallokalerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 april 2022

Justerandes sign.
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§ 12

Ordning vid vallokaler
Valnämndens beslut
-

Namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal ska överlämnas till
röstmottagare, som placerar dessa i valsedelställ i enlighet med valnämndens beslut
om placering.
Partierna ansvarar själva för att kontrollera om namnvadsedlarna tar slut i
val/förtidsröstningslokalerna och för att lämna in valsedlar för påfyllning vid behov till
val/röstningslokalen. Detsamma gäller även eventuella partivalsedlar de partier som
inte har rätt enligt lag att få sina valsedlar utlagda av kommunen.

Sammanfattning
Valnämnden och i förlängningen röstmottagarna är ansvariga för ordningen bland valsedlar i
kommunens val- och röstningslokaler. För att kunna garantera att den ordningen som
valnämnden beslutar om hålls föreslår valnämnden också att besluta att de partier som lämnar
sina valsedlar till en val- eller förtidsröstningslokal ska överlämnas till röstmottagare som
sedan ansvarar för att placera dessa i ett valsedelställ. Detta istället för att partierna själva
fyller på i valsedelstället, vilket bidrar till en minskad kontroll över ställen.
Vidare föreslås valnämnden, för att förtydliga, besluta att partierna själva ansvarar för att
kontrollera om namnvalsedlar tar slut i val/förtidsröstningslokalerna och för att lämna in nya
för påfyllning vid behov. Detsamma gäller även eventuella partivalsedlar
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 april 2022

§ 13

Meddelanden till valnämnden
Valnämndens beslut
-

Redovisningen godkänns.

Justerandes sign.
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Sammanfattning
Valnämnden delges information innehållande inkomna skrivelser.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 22 april 2022
Mail från Alternativ för Sverige
Mail från Feministiskt Initiativ
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022 v.7
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022 v.8
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022 v.9
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022 v.10
Valmyndighetens PM angående Valsäkerhet
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022 v.11
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