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~Tingsryds 
\!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Valnämnd 

Justerare 

t 

2022-08-18 

§ 30 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

V alnämnden fastställer dagordningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kallelse och dagordning har sänts ut till valnämndens ledamöter och 
ersättare. 

I Utdrngsbostyckande 
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Valnämnd 

§ 31 

Anmälan av jäv 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-08-18 

Ingeri ledamot anmäler jäv vid sammanträdet. 

I Utdragsbostyckande 

3 (11) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) 

Valnämnd 2022-08-18 

§ 34 

Beslut om rutiner för ambulerande röstmottagning 
VN/2022:21 

Beslut 

V alnämnden godkänner rutiner enligt nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ambulerande röstmottagning ska anordnas av valnämnden (vallagen 
2005:837) 7 kap§ 3a. För att ge ramar och struktur och underlätta för både 
väljare och valkansliet föreslås följande riktlinjer: 

1. Ambulerande röstmottagning hålls i direkt anslutning till tillfällen 
då fö1tidsröstning genomförs i Tingsryds kommun under perioden 
2022-08-24 - 2022-09-11 och genomförs av de utsedda 
röstmottagarna. 

2. Arbetet utförs alltid av två röstmottagare. 
3. Information om ambulerande röstmottagningen läggs ut på 

kommunens hemsida samt kungörs via annonsering i dagspress och 
annonsblad. 

4. Bokning av ambulerande röstmottagning görs via kommunens 
växel 0477- 441 00. 

5. Under valdagen kan ambulerande röstmottagning anmälas fram till 
kl. 12.00. 

6. Resterande rutiner utformas av valkansliet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från valkansliet 

Beslutet skickas till 
Valsamordnare och valhandläggare 

I Utdrngsbosty,kand, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) 

Valnämnd 2022-08-18 

§ 35 

Beslut om kontroll av valsedelställ 
VN/2022:20 

Beslut 

Valnämnden beslutar att kontroll av valsedelställ görs av röstmottagare i 
röstningslokal och vallokal åtminstone en gång var 15:e minut. 

Sammanfattning av ärendet 

Som en följd av ändringar i vallagen med anledning av utredningen om 
förstärkt skydd för valhemligheten (SOU 2061 :71) ska valnämnden sedan 
EU-valet 2019 placera ut avskärmningar runt om valsedelställen. 
Valmyndigheten rekommenderar valnämnden att införa någon form av 
rutin för kontroll av att valsedelställen inte utsatts av sabotage, för att 
säkerställa likställighet för de partier som ställer upp i valet och för full 
möjlighet för väljaren att göra sitt val. 

Med hänsyn till ovanstående krav samt vilka personella resurser som kan 
ställas till förfogande föreslår valkansliet att valnämnden beslutar att 
kontroll av valsedelställ görs av röstmottagare i röstningslokal och vallokal 
åtminstone en gång var 15 :e minut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från valkansliet 

Beslutet skickas till 
Ordföranden i valdistrikten 
Röstmottagare under fö1iidsröstning 

I Utdrngsbcstyckandc 
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Valnämnd 2022-08-18 

§ 36 

Delegering av beslut om korrigering av eventuell felaktig 
avprickning i röstlängd 
VN/2022:22 

Beslut 

Valnämnden delegerar k01Tigering av eventuell felaktig avprickning i 
röstlängd till ordförande alternativt vice ordförande i valdistrikten i 
Tingsryds kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid vmje val förekommer på några orter i Sverige att väljare nekas att 
rösta, då det markerats i röstlängden att de redan röstat. Detta kan bero på 
att väljaren felaktigt avprickats. En sådan felaktig avprickning kan som 
regel undvikas om arbetet sker lugnt och metodiskt. 

Om det ändå skett, kan en korrigering göras under vissa omständigheter. 
Av valmyndighetens ställningstagande framgår att den person som 
felaktigt avprickats i sådana fall ska vara kvar i vallokalen. Om väljaren 
lämnat vallokalen bör korrigering endast ske i undantagsfall och under 
vissa särskilda förutsättningar. 

Valmyndigheten anger att en sådan korrigering är av den mt att 
valnämnden bör göra den för att det ska ske på likmtat sätt. Samtidigt 
säger myndigheten att den praktiska hanteringen kräver att nämnden 
delegerar sådana korrigeringar till de ansvariga på plats i vallokalen, det 
vill säga ordförande och vice ordförande i valdistriktet. En sådan hantering 
föreslås nu av valkansliet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från valkansliet 

Beslutet skickas till 
Ordföranden och vice ordföranden i valdistrikten 

I Utdrngsbostyckande 
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Valnämnd 

Justerare 

~ 

2022-08-18 

§ 37 

Information om personuppgiftsansvar 
VN/2022:27 

Beslut 

V alnämnden tar emot inf 01mationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämndsekreterare Renate Tschap informerar valnämnden om nämndens 
personuppgiftsansvar. 

Beslutsunderlag 

Muntlig information på sammanträdet samt presentationsbilder 

I Utdrngsbostyrkande 
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Valnämnd 2022-08-18 

§ 38 

Information om valnämndens ledamöters arbete under 
valhelgen samt under uppsamlingsräkning 
VN/2022:25 

Beslut 

V alnämnden tar emot infonnationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnare Jörgen Wijk och valhandläggare Anna Pastom informerar 
valnämnden om ledamöternas arbete under valhelgen och 
uppsamlingsräkning. 

Beslutsunderlag 

Muntlig infmmation på sammanträdet samt presentationsbilder 

I Utdrngsbosty,kande 
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Valnämnd 

§ 39 

Övriga frågor 
VN/2022:12 

Beslut 

2022-08-18 

Valnämnden tar emot informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Valsamordnare Jörgen Wijk och valhandläggare Anna Pastom infmmerar 
valnämnden om pågående förberedelser inför valet, bland annat om 
följande: 

• Rekiytering och utbildning 

• Lokaler, logistik och material 

• Kommunikation och säkerhet 

• Förberedelsemöte med röstmottagare under förtidsröstning och 
avstämning med ordföranden och vice ordföranden 

Beslutsunderlag 

Muntlig infmmation på sammanträdet 

I Utdrngsbestyckande 




