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Valnämnden Kallelse och dagordning Dnr: Vn 2022/3 
 

Eventuellt förhinder anmäls snarast till sekreterare Lena.Ek@vellinge.se eller 

Vellinge Direkt tfn 040-42 50 00, e-post vellinge.kommun@vellinge.se. 
 

Lena Ek 

Kommunsekreterare 

 

 

 

 

Valnämnden 

 

Sammanträdesdatum 2022-05-17 

Plats Kommunhuset, Måkläppen 

Tid 17:00 

 

Ledamöter Lars Olin (M), Ordförande 

Elisabeth Tedestål (M), 1:e vice ordförande 

Margaretha Olsson (M) 

Bob Ericsson (M) 

Mikael Dahlgren (L), 2:e vice ordförande 

Hans Hansson (C) 

Lisbeth Kvist Hallgren (SD) 

 

Ersättare Jesper von Wowern (M) 

Charlotte Wannius-Falk (M) 

Rasmus Tinglöf (M) 

Maritha Holmgren (M) 

Jeanette Jensen Johansson (L) 

Victoria Cnattingius (L) 

Per-Erik Hennings (SD) 

Insynsplats Kjell Bornhager (KD) 

Caroline Johansson (S) 

Insynsplats, ersättare Birgitta Lundell (KD) 

Dick Stenberg (S) 

Tjänstemän Marie Pettersson, kanslichef 

Patrizia Bertarini, administrativ assistent 

Lena Ek, kommunsekreterare 

 

 

Övriga  
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Ärendelista 

 

1. Val av justerare 

2. Information till valnämnden 

3. Postnords tjänster i samband med valen 2022 

4. Valsedlarnas distribution och placering i samband med valen 2022 

5. Affischering och propaganda i samband med valen 2022  
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Vn 1 

Val av justerare 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar 

  

1. Utse _____________att tillsammans med ordförande justera protokollet.  
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Ärendets dnr: Vn 2022/15 

 

Vn 2 

Information till valnämnden 

Ärendebeskrivning 

Information om 

 

 

- Beslut om affischering 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar 

  

1. Godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.  
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Ärendets dnr: Vn 2022/18 

 

Vn 3 

Postnords tjänster i samband med valen 2022 

Initierat av 

Lars Olin 

Ärendebeskrivning 

Valnämnden i Vellinge kommun har inför de senaste valen anlitat PostNord för att 

hämta de förtida rösterna från röstningslokaler, förvara och sortera dem och sedan 

leverera dem till respektive vallokal på valdagen. Valkansliet föreslår att anlita 

PostNord i samma omfattning som tidigare.  

  

Fullmakt ska ges till behörig personal hos PostNord för att kunna 

- kvittera, öppna och sortera försändelser med förtida röster från andra kommuner 

- rapportera antalet inkomna förtida röster från andra kommuner 

Fullmakten ska signeras av Vellinge kommuns firmatecknare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Patrizia Bertarini 

Avtal, PostNord 

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar 

 

1. Anlita PostNord enligt förslaget 

 

2. Avtalet undertecknas av valnämndens ordförande 

 

3. Fullmakt till PostNord behörig personal undertecknas av Vellinge kommuns 

firmatecknare 

Beslutet skickas till 

Marie Pettersson, kanslichef 

Patrizia Bertarini, valsamordnare 

Åke Grönvall, ekonomidirektör 

Eva Lundbladh, enhetschef  
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Ärendets dnr: Vn 2022/17 

 

Vn 4 

Valsedlarnas distribution och placering i samband med 

valen 2022 

Initierat av 

Lars Olin 

Ärendebeskrivning 

Det är valnämnden som ansvarar för frågor om val i kommunen. En av dessa frågor är 

att bestämma ordningen bland valsedlarna i valsedelställen. Numera är det reglerat 

att valsedlarna ska presenteras på ett likformigt sätt och på en avskärmad 

plats. Utgångspunkten är att det ska vara lätt för väljaren att hitta valsedlarna och lätt 

för röstmottagarna att hålla ordning bland valsedlarna. Det skiljer sig mellan kommuner 

hur många partier som ställer upp i de olika valen vid allmänna val till kommun- och 

regionfullmäktige. Det går därför inte att ange den exakta ordningen i valsedelställen. 

Valmyndighetens har i ett ställningstagande (VAL-161 22-02-18 – se Bilaga 1) 

gett en vägledning att utgå ifrån inför valnämndens beslut om hur valsedlarna ska 

exponeras i valsedelställen. 

 Valnämnden har också att besluta om hur valsedlar från övriga partier, det vill säga 

partierna som deltar i valen men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda av 

valnämnden, ska distribueras. Valnämnden kan besluta att partierna kan lämna in sina 

valsedlar till en på förhand anvisad plats eller att de själva kan komma och lämna både 

sina namn- och partivalsedlar på röstmottagningsstället. 

  

Valkansliet föreslår att Valmyndighetens rekommendation följs beträffande ordning 

och placering av valsedlar i valsedelställen, vilket innebär att samtliga 

röstmottagningsställen kommer att behöva minst tre (3) valsedelsställ: 

  

- ett valsedelställ för partisedlar  

- ett valsedelställ för namnvalsedlar  

- ett valsedelställ för övriga partier som har anmält deltagande i valet  

  

Vidare föreslås att: 

  

- de partier som deltar i valen och har rätt att få sina valsedlar utlagda av valnämnden 

ska själva komma och lämna sina namnvalsedlar på röstmottagningsstället  

- de partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda ska 

själva komma och lämna sina namn- eller partivalsedlar på 

röstmottagningsstället. Adress och öppettider till röstmottagningsställen kommer 

publiceras på vellinge.se/val. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Patrizia Bertarini 

Bilaga 1 valmyndighetens ställningstagande  

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar 

 

 

1. Följa Valmyndighetens rekommendation att placera partivalsedlarna och 

namnvalsedlarna i bokstavsordning, uppifrån och ner, efter den partibeteckning som 

partiet anmält 

 

 

2. Följa Valmyndighetens rekommendation att placera blanka valsedlar nedanför 

partivalsedlarna i valsedelstället 

 

 

3. Placera valsedlar från övriga partier, som deltar i valen, i bokstavsordning, uppifrån 

och ner, utifrån fullständig partibeteckning 

 

 

4. De partier som deltar i valen och har rätt att få sina valsedlar utlagda av valnämnden 

ska själva komma och lämna sina namnvalsedlar på röstmottagningsstället  

 

 

5. De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda ska 

själva komma och lämna sina namn- eller partivalsedlar på röstmottagningsstället  

  

Beslutet skickas till 

Marie Pettersson, kanslichef 

Partiernas gruppledare  
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Ärendets dnr: Vn 2022/16 

 

Vn 5 

Affischering och propaganda i samband med valen 2022 

Initierat av 

Lars Olin 

Ärendebeskrivning 

Valkansliet har tagit fram ett förslag på grundprinciper som gäller för valaffischering 

och propaganda i samband med valen 2022. Syftet är att tydliggöra vad som gäller 

utifrån de gällande lagar och förordningar och ge partierna som deltar i valet likvärdiga 

förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Patrizia Bertarini 

Beslutsunderlag, Patrizia Bertarini 

Bilaga 1-2-3-4  

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar 

  

1. Anta de föreslagna principerna gällande propaganda enligt beslutsunderlaget. 

 

 

2. Godkänna informationen om valaffischering i beslutsunderlaget. 

  

Beslutet skickas till 

Marie Pettersson, kanslichef 

Partigruppledare 


