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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden

§ 14 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Föredragningslistan godkännes.

Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Föredragningslistan godkännes.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden

§ 15 Val av justerare samt tid och plats för
protokollets justering
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Stefan Borg (SD) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är torsdag den 10 mars
klockan 12:00

Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Stefan Borg (SD) utses att tillsammans med ordförande justera
sammanträdets protokoll.



Tid och plats för protokollets justering är torsdag den 10 mars
klockan 12:00

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2021/2

§ 16 Bemanning valdistrikten
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Ärendet återupptas på valnämndens sammanträde den 5 april.



Kanslichefen uppdras att skicka ut uppdaterad lista till valnämndens
ledamöter och ersättare med på sammanträdet genomförda
förändringar.

Sammanfattning av ärendet
Ansvarig för respektive valdistrikt rapporterar status vad gäller bemanningen i
distrikten.
Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Diskussionen noteras till protokollet.



Kanslichefen uppdras att skicka ut uppdaterad lista till valnämndens
ledamöter och ersättare med på sammanträdet genomförda
förändringar.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Bemanning valdistrikten valet 2022
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/1

§ 17 Bemanning valnämndens mottagning
valdagen
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Ärendet återupptas på valnämndens sammanträde den 5 april gällande
sammansättning av valkansliet på valdagen.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har genom beslut 2022-02-2 § 10 inrättat ett valkansli som ska
bestå av 10 personer för tjänstgöring i kommunhuset på valdagen.
Valnämnden diskuterar valkansliets sammansättning.
Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Ärendet återupptas på valnämndens sammanträde den 5 april gällande
sammansättning av valkansliet på valdagen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Valnämnden 2022-02-02 (2022-02-02 VN §10)
Valnämnden (2022-01-04 VN §5)
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/10

§ 18 Information kostnadsram - statsbidrag för
val 2022
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Valåret 2022 har valnämnden en nettokostnadsram på 500 tkr enligt av
kommunfullmäktige fastställda riktvärden i budget 2022 för Hörby kommun.
Utfallet 2018 var -341 tkr.
Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Riktvärden nämnder
Sammanställning intäkter/kostnader 2018
Nyhetsbrev – förordning om statsbidrag
Beslutet skickas till
Kanslienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/5

§ 19 Arvode till röstmottagare 2022
Beslut
Valnämnden beslutar att arvoden till röstmottagare valet 2022 fastställs enligt
nedanstående:
Uppdrag/Aktivitet
Ordförande och vice
ordförande i
valdistrikt
Valförrättare

2022
3000

Tid efter kl. 20.00
ersättes
med

250

Kostnad för förtäring,
ett endagstraktamente
om

270

2500

Körersättning utgår enligt kommunens reglemente
Arvodet till valfunktionärer vid förtidsröstningen följer kommunens
arvodesreglemente, det vill säga att första timman ersätts med 259
kr och 129 kr därpå följande timmar (2018 års nivå)
Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts inte
Reseersättning följer kommunens gängse riktlinjer

Sammanfattning av ärendet
Nämnden beslutar om arvoden mm. för av nämnden utsedda valförrättare. I
samband med ett valår gör valnämnden en översyn av gällande arvodesregler
för ordförande, vice ordförande och valförrättare.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden

§ 19, forts
Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att valnämnden beslutar fastställa
arvoden enligt nedanstående:
Uppdrag/Aktivitet
Ordförande och vice
ordförande i
valdistrikt
Valförrättare

2022
3000

Tid efter kl. 20.00
ersättes
med

250

Kostnad för förtäring,
ett endagstraktamente
om

270

2500

Körersättning utgår enligt kommunens reglemente
Arvodet till valfunktionärer vid förtidsröstningen följer kommunens
arvodesreglemente, det vill säga att första timman ersätts med 259
kr och 129 kr därpå följande timmar (2018 års nivå)
Eventuell förlorad arbetsförtjänst ersätts inte
Reseersättning följer kommunens gängse riktlinjer

Stefan Borg (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kanslienheten
HR-enheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/8

§ 20 Förtidsröstning 2022 (lokaler, öppettider
och bemanning)
Beslut
Valnämnden beslutar:


Förtidsröstning ska hållas i Södra Rörum/Husaren tisdag den 6
september klockan 17:00 - 20:00.



Förtidsröstning ska hållas i kommunhuset.



Beslut om öppettider förtidsröstning i kommunhuset hänskjuts till
sammanträdet den 5 april.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att besluta om lokaler, öppettider och bemanning för
förtidsröstningen.
Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Förtidsröstning ska hållas i Södra Rörum/Husaren tisdag den 6
september klockan 17:00 - 20:00.



Förtidsröstning ska hållas i kommunhuset.



Beslut om öppettider förtidsröstning i kommunhuset hänskjuts till
sammanträdet den 5 april.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/2

§ 21 Placering av valsedlar i valsedelställ
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen
riksdag (gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå).
Valsedlarna ska stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning
under vilken partiet har anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska
stå väl synliga nedanför övriga valsedlar i valsedelstället.



Namnvalsedlar placeras i ett eget valsedelställ i samma ordning som
partivalsedlar.



Kanslichefen ska ta fram en logglista som distribueras till
vallokaler/röstmottagningsställen, på vilken lista röstmottagare
noterar tidpunkt och signatur när valsedelsställen är uppdaterade och
utplacerade.



Valnämnden beslutar att de partier som deltar i valet, men som inte
har rätt att få sin valsedlar distribuerade till röstmottagningsstället av
valnämnden ansvarar själva för distribution till röstmottagningsstället.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att besluta om placeringsordning för valsedlar i valsedelställ
samt distribution av valsedlar som valnämnden ej ansvarar för.
Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:

Justerande



Valsedlarna för varje val ska ställas i varsin lodrät rad i ordningen riksdag
(gul), kommunfullmäktige (vit) och regionfullmäktige (blå). Valsedlarna ska
stå i bokstavsordning utifrån den partibeteckning under vilken partiet har
anmält deltagande i val. Blanka valsedlar ska stå väl synliga nedanför övriga
valsedlar i valsedelstället.



Namnvalsedlar placeras i ett eget valsedelställ i samma ordning som
partivalsedlar.



Kanslichefen ska ta fram en logglista som distribueras till
vallokaler/röstmottagningsställen, på vilken lista röstmottagare noterar
tidpunkt och signatur när valsedelsställen är uppdaterade och utplacerade.



Valnämnden beslutar att de partier som deltar i valet, men som inte har rätt
att få sin valsedlar distribuerade till röstmottagningsstället av valnämnden
ansvarar själva för distribution till röstmottagningsstället.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
§ 21, forts

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Kommunens handbok -Valen till riksdag, kommun- och regionfullmäktige
2022
Valmyndighetens ställningstagande ang. valsedlarnas ordning i valsedelställen
Beslutet skickas till
Valdistrikten
Gruppledare
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/6

§ 22 Datum för utbildning röstmottagare 2022
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Utbildning röstmottagare förtidsröstning ska hållas tisdagen den 16
augusti klockan 18:00, Hörbysalen.



Utbildning röstmottagare i vallokal ska hållas måndag den 22 augusti
samt tisdag 23 augusti, klockan 18:00, Hörbysalen.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden har att bestämma om tid och plats för utbildning av
röstmottagare inför valet 2022.
Yrkanden
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Utbildning röstmottagare förtidsröstning ska hållas tisdagen den 16
augusti klockan 18:00, Hörbysalen.



Utbildning röstmottagare i vallokal ska hållas måndag den 22 augusti
samt tisdag 23 augusti, klockan 18:00, Hörbysalen.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutet skickas till
Kanslienheten
Kundservicecenter
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/7

§ 23 Avskärmningar för valsedelställ
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Avskärmning ska vara enhetlig för samtliga röstmottagningsställen.



Avskärmningar ska stå på ett bord och omsluta valsedelställ samt vara
i kartong utan tak för bättre insyn.



Kanslichefen uppdras att verkställa beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden bör besluta om vilken typ av avskärmning som ska användas
runt valsedlarna (avsnitt 9.7). Valmyndigheten anser att valsedelställ som
omsluts av en skärm som står på ett bord är tillräckligt avskärmade.
Europaparlamentsvalet använde valnämnden skärm som omslöt valsedelställ
på ett bord.
Yrkande
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Avskärmning ska vara enhetlig för samtliga röstmottagningsställen.



Avskärmningar ska stå på ett bord och omsluta valsedelställ samt vara
i kartong utan tak för bättre insyn.



Kanslichefen uppdras att verkställa beslutet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
Beslutsunderlag
Valmyndigheten – utdrag ur kommunernas handbok inför val 2022
Sveriges kommuner och regioner – Valsedelsställen och avskärmningar av
platsen
Beslutet skickas till
Kanslienheten
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-03-08
Valnämnden
Dnr VN 2022/9

§ 24 Information om SKR valkonferens 2022
Beslut
Valnämnden beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kanslichefen informerar om SKR valkonferens 2022.
Yrkande
Ordförande yrkar att valnämnden beslutar att:


Informationen noteras till protokollet.

Beslutsordning
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.
_____

Justerande

Utdragsbestyrkande
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