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Beslutande Kate Haeggstrom (C) 
Hans Lindström (SD), ordf. 
Rune Olsson (L), tjg ers för Anette Hallberg (S), vice ordf. 
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Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
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Linnéa Tingne, valsamordnare/dataskyddshandläggare  
Jonathan Olsson, vik. Nämndsekreterare 
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Utses att justera Pernilla Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats 2022-08-11, kl. 14.30, Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 30 - 34 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson   

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Pernilla Ekelund (L) 
 

  

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-08-11 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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 Dnr 30-2022 

§ 31 Upphävande av handböcker för röstmottagare 

Valnämndens beslut 
 

1. Handbok för ambulerande röstmottagare – Lokala instruktioner för 
ambulerande röstmottagare, daterad 2019-02-26, upphävs från och 
med 2022-08-11. 

2. Handbok för förtidsröstning – Lokala instruktioner för röstmottagare i 
röstningslokal, daterad 2019-02-26, upphävs från och med 2022-08-11. 

3. Handbok för valdagen – Lokala instruktioner för röstmottagare i vallokal, 
daterad 2019-02-26, upphävs från och med 2022-08-11. 

Sammanfattning av ärendet 

Inför EU-valet 2019 sammanställde förvaltningen kommunens lokala 
instruktioner och valmyndighetens anvisningar om röstmottagning i tre 
handböcker för röstmottagare. Dessa handböcker antogs i sin helhet av 
valnämnden 2019-03-06, § 14 att gälla tillsvidare.  

Inför valet 2022 har Valmyndigheten utgivit motsvarande reviderade 

handböcker, vilka är tvingande för kommunerna att använda vid röstmottagning 

och rösträkning. Valnämnden har inför valet 2022 också beslutat om nya lokala 

riktlinjer kring exempelvis fotografering och filmning i vallokaler. Utöver detta 

har förvaltningen tagit fram lokala rutiner och instruktioner gällande exempelvis 

överlämning av förtidsröster till Postnord m.m. Därför behöver handböckerna 

från 2019 upphöra att gälla till förmån för de nya styrande dokumenten.  

Förvaltningen bedömer att Valmyndighetens reviderade handböcker och 

kommunens lokala instruktioner och riktlinjer bör sammanföras i motsvarande 

reviderade handböcker för ett sammanhållet och pedagogiskt stöd till 

röstmottagarna.  

Förvaltningen bedömer dock att de reviderade handböckerna inte bör antas 

politiskt i sin helhet. Detta för att underlätta för förvaltningen vid eventuellt 

behov av ändringar i enskilda rutiner med kort varsel, samt då valnämnden 

redan har fattat beslut om de lokala riktlinjer som kommer att omfattas av 

handböckerna. Valmyndighetens instruktioner är vidare tvingande för 

kommunerna och kan därför inte påverkas av beslut i valnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Handbok för ambulerande röstmottagare – Lokala 
instruktioner för ambulerande röstmottagare, daterad 2019-02-26, upphävs från 
och med 2022-08-11. 2. Handbok för förtidsröstning – Lokala instruktioner för 
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röstmottagare i röstningslokal, daterad 2019-02-26, upphävs från och med 
2022-08-11. 3. Handbok för valdagen – Lokala instruktioner för röstmottagare i 
vallokal, daterad 2019-02-26, upphävs från och med 2022-08-11. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr 31-2022 

§ 32 Ambulerande röstmottagare - valsedlar 

Valnämndens beslut 
 

1. Ambulerande röstmottagare ska ka ha med sig blanka valsedlar och 
partivalsedlar för de partier som har rätt att både få valsedlar upptryckta 
och att begära utläggning. 

Sammanfattning av ärendet 

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva 
kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i 
bostaden eller på annan plats till särskilt förordnade röstmottagare, 
ambulerande röstmottagare. Röstmottagarna har med sig det material som 
krävs för att ta emot en förtidsröst.  

Valmyndigheten rekommenderar att valnämnden informerar väljaren om vilka 
valsedlar de ambulerande röstmottagarna har med sig. Det krävs inte att de 
ambulerande röstmottagarna har med sig alla de valsedlar som finns i en 
röstningslokal.  

På grund av logistikskäl ska de ambulerande röstmottagarna inte ha med sig 
namnvalsedlar, utan endast blanka valsedlar och partivalsedlar för de partier 
som har rätt att både få valsedlar upptryckta och att begära utläggning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-02. 
Valmyndighetens ställningstagande, 2022-06-17. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Ambulerande röstmottagare ska ka ha med sig blanka 
valsedlar och partivalsedlar för de partier som har rätt att både få valsedlar 
upptryckta och att begära utläggning. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr 32-2022 

§ 33 Fullmakt till Postnord gällande assurerade 
försändelser 

 Valnämndens beslut 
 

1. Anställda hos Postnord, enligt tjänsteskrivelse daterad den 3 augusti 
2022, ges fullmakt att kvittera ut assurerade försändelser från Svalövs 
kommuns röstningslokaler vid valet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden behöver fatta beslut om att ge Postnords personal fullmakt att 
kvittera ut assurerade försändelser från röstningslokalerna under 
förtidsröstningsperioden. De aktuella försändelserna innehåller förtidsröster 
som avlagts i röstningslokalerna, där Postnord på uppdrag av kommunen ska 
transportera, förvara och sortera dessa för leverans till valdistrikten på 
valdagens morgon.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-08-03. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Anställda hos Postnord, enligt tjänsteskrivelse daterad 
den 3 augusti 2022, ges fullmakt att kvittera ut assurerade försändelser från 
Svalövs kommuns röstningslokaler vid valet 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Postnord 
Kommunförvaltningen (LATE, LELE) 
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Dnr - 

§ 34 Information 

Valnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Linnéa Tingne och Louise Linde informerar om:  

a) Information om att nämnden ska sammanträda den 14 september under 
onsdagsräkningen. 

b) Valfolder. 

c) Valdagen: ordf. och vice runda med tjänsteperson till distrikten. 

d) Ledamöter och ersättare får vara med under valnatten. 

e) Tilldelning av medel från kommunfullmäktige.  

f) Valmyndighetens nyhetsbrev om pandemiberedskap   

g) Tidplanen för valgenomförandet.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


