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VALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-
23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Svedala kommun, Naverlönnsalen, tisdag 23 november 2021 kl 18:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

  

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare James Perlman 

Justeringens plats och datum Svedala kommunhus, 2021-11-30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 6-9 

 Kristina Larsen  

 Ordförande 

  

 Ulf Lennerling  

 Justerare 

  

 James Perlman  
 
 Anslagsbevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-11-23 

Anslaget sätts upp 2021-11-25 Anslaget till och med 2021-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, kanslienheten 
 

Underskrift 

  

 Kristina Larsen  
 Utdragsbestyrkande  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 

Ulf Lennerling (M), Ordförande 
James Perlman (M), 1:e vice ordförande 
Carl-Göran Sjöstedt (BP) 
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande 
Reino Lindberg (ÄS) 
Göran Malmberg (S) 
Evert Jönsson (S) 

 

Ersättare  

Monica Linde (C) 
Ana-Paula Stålbalk (L) 
Tobias Ström (SD) 
Dan Andersson () 
 

Övriga närvarande (tjänstepersoner) 

Kristina Larsen, utredare 
Malin Josefsson, verksamhetssekreterare  
 
 

 

SD Sverigedemokraterna L Liberalerna 

M Moderaterna MP Miljöpartiet 

S Socialdemokraterna ÄS Älska Svedala 

BP Barapartiet KD Kristdemokraterna 

C Centern V Vänsterpartiet 
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Ärendelista 

§ 6 
Krav och kriterier för röstmottagare ..................................................................... 4 

§ 7 
Införskaffning av inventarier och förbrukningsmaterial ......................................... 5 

§ 8 
Sammanträdesdagar för valnämnden 2022 ........................................................ 6 

§ 9 
Information valadministration .............................................................................. 7 
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§ 6  

Krav och kriterier för röstmottagare 

Dnr 2021-000004  

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att grundläggande krav för röstmottagare i vallokal och förtidsröstningslokal är 
att personen är myndig, kan arbeta under tidspress och är noggrann,  

att för att förordnas som röstmottagare måste personen genomgå en utbildning 
för röstmottagare för avsett uppdrag som kommunen särskilt anordnar 2022,  

att inte förordna någon person som röstmottagare som kandiderar på en lista 
för ett parti vid samma val, dvs inte vara valbar i Svedala kommun, samt  

att ge kanslienheten i uppdrag att påbörja rekrytering av röstmottagare. 

Sammanfattning av ärendet 
Valnämndens ska förordna röstmottagare till förtidsröstningsperioden och till 
valdagen.  

Grundläggande krav för röstmottagare i vallokal och förtidsröstningslokal är att 
personen är myndig och är mycket noggrann. Uppdraget som röstmottagare 
kräver ett hjälpsamt och vänligt bemötande. En röstmottagare medverkar till att 
valet genomförs på ett tryggt och trovärdigt sätt. För att förordnas som 
röstmottagare måste personen genomgå avsedd utbildning för uppdraget som 
röstmottagare som kommunen särskilt anordnar under 2022. Om personen som 
anmält intresse av att arbeta som röstmottagare och inte kommer till 
utbildningstillfällena, då bortfaller anmälan och eventuell tilltänkt plats i ett 
valdistrikt stryks.  

Vidare följer valnämnden valmyndighetens rekommendation att inte förordna 
någon person som röstmottagare som kandiderar på en lista för ett parti vid 
samma val som är valbar för väljare i Svedala kommun. 

Kanslienheten påbörjar rekrytering av röstmottagare i början av 2022. Personer 
som hade uppdrag som röstmottagare vid valen 2019 ska i möjligaste mån 
kontaktas. Allmänheten ska få möjlighet att anmäla intresse av att arbeta som 
röstmottagare.  

Möjligheten att lämna en intresseanmälan erbjuds via en e-tjänst på 
kommunens hemsida.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2021-11-16       
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§ 7  

Införskaffning av inventarier och 
förbrukningsmaterial 

Dnr 2021-000005  

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att uppdra till valnämndens ordförande och i dennes frånvaro, vice ordförande 
att besluta om inköp av inventarier och förbrukningsmaterial. 

att ge kanslienheten i uppdrag att ta kontakt med Daglig verksamhet för att 
undersöka om de har en snickeriarbetegrupp som kan göra enklare inventarier 
till Valnämnden och kostnaden för arbete och material.     

Sammanfattning av ärendet 
Inför valet 2022 behöver förbrukningsmaterial och inventarier köpas in. Det kan 
därför vara lämpligt att uppdra åt valnämndens ordförande att besluta i frågor 
som rör inköp av material.  

Svedala kommun har nu 2 valdistrikt fler än vid förra valet och det medför 
införskaffande av material till dem. Vidare behövs kompletteringsköp för de 
”gamla” valdistrikten.   

I Svedala kommun finns det ibland en snickeriarbetsgrupp inom ramen för 
Daglig verksamhet. I stället för att Valnämnden införskaffar avskärmningar i 
papp (inventarier) kanske möjlighet finns att dessa kan till exempel göras i 
något lätt trämaterial med gångjärn.       

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare, 2021-11-19       

 

 



 

 

6(7) 

VALNÄMNDEN  PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 2021-11-23  

 

Ordförandes signatur  Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8  

Sammanträdesdagar för valnämnden 2022 

Dnr 2021-000003  

Beslut 
Valnämnden beslutar 

att Valnämnden sammanträder   

onsdag 9 februari kl 18:00  

torsdag 17 mars kl 18:00  

torsdag 12 maj kl 18.00  

tisdag 16 augusti kl 18:00  

onsdag 14 september kl 09:00 (onsdagsräkningen), samt  

torsdag 24 november kl 18:00.       

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden sammanträder några gånger tidigt på året för att fatta beslut om 
ramarna för valets genomförande.  

Valnämnden förordnar röstmottagare till valdistrikten och förtidsröstningen 
under våren.  

Onsdagen 14 september genomför Valnämnden onsdagsräkningen.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse av utredare Kristina Larsen, daterad 2021-11-23  
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§ 9  

Information valadministration 

Dnr 2021-000006  

Beslut 
Valnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen.    

Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden informeras bland annat om:  

Kommande valorganisation  

Konferenser om valet  

Valmyndighetens ställningstaganden 

Iakttagelse sedan förra valet  

    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse utredare, 2021-11-16   

Presentationen som visades möte mötet 2021-11 23   

 

 


