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Dnr VN 31-2021

§ 23 Ambulerande röstmottagning – tillgänglighet
Valnämndens beslut
1. Ambulerande röstmottagare kommer att vara bokningsbara följande
tillfällen: fredagen den 3 december klockan 10.00-12.00, måndagen den
6 december klockan 10.00-12.00 samt söndagen den 12 december
klockan 10.00-16.00.
2. Undantag från dessa tillfällen kan vid behov medges.

Sammanfattning av ärendet
Ambulerande röstmottagare har ersatt de tidigare kommunala buden. De
ambulerande röstmottagarna fungerar som en mobil förtidsröstningslokal vars
syfte är att hjälpa personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning
eller ålder inte själva kan ta sig till en röstningslokal eller förtidsröstningslokal.
Förvaltningens förslag är att de ambulerande röstmottagarna ska finnas
tillgängliga på bestämda tider vid tre tillfällen under förtidsröstningsperioden.
Detta bedöms vara tillräckligt då det vid valen 2018 och 2019 inte var någon
större efterfrågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1) Ambulerande röstmottagare kommer att vara
bokningsbara följande tillfällen: fredagen den 3 december klockan 10.00-12.00,
måndagen den 6 december klockan 10.00-12.00 samt söndagen den 12
december klockan 10.00-16.00. 2) Undantag från dessa tillfällen kan vid behov
medges.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE)
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Dnr VN 33-2021

§ 24 Manual för valnämndens slutliga rösträkning vid
folkomröstning 12 december 2021
Valnämndens beslut
1. Manual för valnämndens slutliga rösträkning vid folkomröstning 12
december 2021 antas.

Sammanfattning av ärendet
I syfte att kvalitetssäkra den valnämndens slutliga rösträkning i samband med
folkomröstningen den 12 december 2021 föreslår förvaltningen att valnämnden
antar manual för arbetet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15
Manual för valnämndens slutliga rösträkning vid folkomröstning 12 december
2021, daterad 2021-11-15
Arbetsinstruktion vid valnämndens slutliga rösträkning, daterad 2021-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1) Manual för valnämndens slutliga rösträkning vid
folkomröstning 12 december 2021 antas.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE)
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Dnr VN 32-2021

§ 25 Insynsskydd för valsdelsställ inför allmänna val
2022
Valnämndens beslut
1. Förslag till avskärmning av valsedelställ enligt bilaga 1 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inför det allmänna valet 2022 bedömer valkansliet att en annan modell för
insynsskydd för valsedelställ än den som hittills använts bör upphandlas och
användas i samtliga vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning. Detta i
syfte att stärka valhemligheten vid allmänna val.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15
Bilaga 1: Förslag om modell för insynsskydd för valsedelställ, daterad
2021-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD), Wioletta Kopanska Larsson (SD): 1) Förslag till
avskärmning av valsedelställ enligt bilaga 1 godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE)
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Dnr VN 34-2021

§ 26 Inköp av valmaterial till nytt valdistrikt inför valet
2022
Valnämndens beslut
1. Valkansliet uppdras att upphandla valmaterial till nytt valdistrikt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade den 27 september 2021, § 214 beslut om ny
valdistriktsindelning inför allmänna val 2022. Detta på ett sådant sätt att
valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra delas i totalt tre distrikt som får
namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra.
Beslutet innebär att valmaterial behöver upphandlas till ytterligare ett valdistrikt.
Valkansliet har undersökt möjliga leverantörer och modeller, bland annat
genom kontakt med ett nätverk av skånska kommuner. Efter undersökningen
bedömer valkansliet att material motsvarande det material som används i
befintliga valdistrikt bör upphandlas till det nya distriktet, enligt bilaga 1.
Kostnaden för upphandlingen ryms inom ramen för statsbidraget som
kommunen får för genomförande av valet 2022. Kostnaden understiger ett
prisbasbelopp och kan därför genomföras på delegation.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1) Förslag till avskärmning av valsedelställ enligt bilaga 1
godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE)
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Dnr VN 35-2021

§ 27 Sammanträdestider för valnämnden 2022
Valnämndens beslut
1. Valnämnden sammanträder år 2022 under följande dagar (kl. 13:30):
2/2, 2/3, 6/4, 25/5, 22/6, 11/8, 5/9, 22/9, 22/11 och 12/12.

2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att om
det finns särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra
dagen eller tiden för sammanträdet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till
helgdagar samt planerade sammanträden för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder m.m. På grund av riksdagsvalet den
11 september 2022 sammanträder valnämnden två gånger i september.
Det noteras att ordföranden enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra
sammanträde, liksom att om det finns särskilda skäl för det, ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1) Valnämnden sammanträder år 2022 under följande
dagar (kl. 13:30): 2/2, 2/3, 6/4, 25/5, 22/6, 11/8, 5/9, 22/9, 22/11 och 12/12.
2) Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att om det
finns särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller
tiden för sammanträdet.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE)
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Dnr VN 37-2021

§ 28 Val av dataskyddssamordnare
Valnämndens beslut
1. Vik. Nämndadministratör Jonathan Olsson utses till
dataskyddssamordnare för valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade den 15 november 2021, § 281, följande beslut:
Nämnderna uppmanas återrapportera intern dataskyddsorganisation samt
förordnade dataskyddssamordnare till kommunstyrelsen. Återrapporteringen
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 17 december 2021.
Dataskyddsamordnaren ansvarar för att arbeta löpande med frågor relaterade
till dataskyddsförordningen. Samordnaren är ambassadör för dataskydd ute i
organisationen samt kontaktperson för verksamheten och dataskyddsombudet i
dataskyddsfrågor.
Enligt riktlinjerna för dataskyddsorganisation ska nämnder som har
diversifierade verksamhetsområden utse en dataskyddssamordnare för varje
verksamhetsområde. Då valnämnden har ett tydligt avgränsat
verksamhetsområde finns det i nuläget inget behov av att utse flera
dataskyddssamordnare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16
Kommunstyrelsens protokoll 2021-11-15, § 281
Riktlinjer för dataskyddsorganisation, daterad 2021-11-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1) Vik. Nämndadministratör Jonathan Olsson utses till
dataskyddssamordnare för valnämnden.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, JNON)
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Dnr VN 36-2021

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut
Valnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över diarieförda beslut
som fattats med stöd av den gällande delegationsordningen under perioden
2021-11-01 – 2021-11-15.

Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut, daterad 2021-11-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1) Redovisningen godkänns.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (-)
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Dnr -

§ 30

Information

Valnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Progress enligt tidsplan.
b) Fika i röstningslokalerna inklusive kaffe.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (-)
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