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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum
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Paragrafer

§ 28–42
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Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

4 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 28 Val av justerare och beslut av tid för digital
justering av protokollet
Beslut
Valnämnden beslutar
att

utse Lars Hansson (FNL) till justerare samt

att

digital justering äger rum tisdagen den 24 maj 2022 kl. 11.30.

Yrkanden
Ordförande Lars Granath (M) yrkar att valnämnden beslutar att utse
Lars Hansson (FNL) till justerare samt att digital justering äger
rum tisdagen den 24 maj 2022 kl. 11.30.

Beslutsgång
Ordförande Lars Granath (M) frågar om valnämnden kan bifalla
förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

5 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 29 Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Valnämnden beslutar
att

ärende nr. 15 - Förordning av personer som har rätt att kvittera
ut förtidsröster, läggs till i föredragningslistan, samt;

att

med denna justering godkänna föredragningslistan.

Yrkanden
Ordförande Lars Granath (M) yrkar att valnämnden beslutar att
ärende nr. 15 - Förordning av personer som har rätt att kvittera ut
förtidsröster, läggs till i föredragningslistan samt att med denna
justering godkänna föredragningslistan.

Beslutsgång
Ordförande Lars Granath (M) frågar om valnämnden kan bifalla
förslaget och finner frågan med ja besvarad.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

6 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 30 Remiss i ärende Mat- och måltidsplan för Lunds
kommun
Dnr VN 2022/0012

Beslut
Valnämnden beslutar
att

avstå från yttrande gällande remissen då valnämnden inte har
någon målgrupp som påverkas av mat- och måltidsplanen för
Lunds kommun.

Sammanfattning
Kostpolicy för Lunds kommun är ett kommungemensamt
styrdokument för kost, livsmedel och måltider i kommunen. Nu
gällande policy är antagen av kommunfullmäktige 2014 och ska
revideras under varje mandatperiod. Kostpolicyn har under
pågående revidering justerats från en policy till en plan, detta i
enlighet med Program för styrning. Förslag till mat- och måltidsplan
med tillhörande åtgärder kopplas tydligt samman med Lunds
kommuns policy för hållbar utveckling och underliggande program,
detta för att säkerställa att ambitionen som finns i programmen får
genomslag och att styrkedjan därmed tydliggörs.

Underlag för beslut




Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-05-05 – Remiss gällande
mat- och måltidsplan
Protokollsutdrag KS AU ber 2022-02-14 § 41 Mat- och
måltidsplan för Lunds kommun – beslut om remiss
Mat- och måltidsplan för Lunds kommun (remissversion)

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

7 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 31 Remiss i ärende "Översyn av Lunds kommuns
författningssamling"
Dnr VN 2022/0014

Beslut
Valnämnden beslutar
att

avge denna skrivelse som svar på remiss i ärende ”Översyn av
Lunds kommuns författningssamling”.

Sammanfattning
Kommunkontoret har initierat en översyn av Lunds kommuns
författningssamling, vilken är i behov av omstrukturering för att bli
tydligare och mer tillgänglig för såväl medborgare som för
tjänstepersoner och politiker. I detta initiala skede föreslår
kommunkontoret att ärendet remitteras till kommunens övriga
nämnder och styrelser för inhämtande av erforderligt underlag till
översynen.

Underlag för beslut



Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-04-13 – Översyn av Lunds
kommuns författningssamling
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-25 Översyn av
Lunds kommuns författningssamling

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

8 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 32 Remiss avseende skrivelse från
Socialdemokraterna om kompensation till
medborgare och brukare när servicen begränsas
Dnr VN 2022/0024

Beslut
Valnämnden beslutar
att

avstå från att avge yttrande gällande remissen då ingen
begränsning av service har genomförts från nämnden.

Sammanfattning
Den 22 februari 2022 remitterades Socialdemokraternas skrivelse
om kompensation till medborgare och brukare när servicen
begränsas ut till samtliga kommunens nämnder och styrelser för
yttrande. Kommunfullmäktige föregrep i stort skrivelsens förslag,
liksom remissens frågeställningar, detta genom att den 17 februari
2022, § 51, bland annat besluta att samtliga nämnder och styrelser
ska verka för att kompensation bör utgå till den drabbade om service
och tjänster gentemot medborgare, andra brukare, föreningar och
företagare med flera begränsas med anledning av pandemiläget.

Underlag för beslut








Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-04-27 – Svar på remiss
Reviderat missiv
Skrivelse från Socialdemokraterna – Kompensera
medborgare och brukare när servicen begränsas, 2022-01-27
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-17 § 51 Lokala åtgärder
för att lindra konsekvenserna av pandemin under 2022.
Reviderat missiv
Begäran om anstånd
Beviljat anstånd

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsens

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 33 Beslutsattestanter och kontoansvariga för
politisk ledning inom valnämndens ansvarsområde
Dnr VN 2022/0029

Beslut
Valnämnden beslutar
att

anta föreliggande förslag till beslutsattestant och
kontoansvarig för politisk ledning inom valnämndens
ansvarsområde.

Sammanfattning
Förslag till beslutattestant och kontoansvarig för politisk ledning har
upprättats. Utsedd tjänsteperson kan beslutsattestera
leverantörsfakturor, kundfakturor och bokföringsorder.
Beslutsattestanten har inte rätt att delegera beslutsrätt vidare.

Underlag för beslut



Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-04-06 Beslutsattestanter
och kontoansvariga för politisk ledning inom valnämndens
ansvarsområde
Förslag till beslutsattestant och kontoansvarig för politisk
ledning inom valnämndens ansvarsområde 2022-04-05

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, valkansliet
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

10 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 34 Delårsrapport april 2022 för valnämnden
Dnr VN 2022/0039

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna delårsrapport för april 2022.

Sammanfattning
Valnämnden har kontinuerligt planerat för att genomföra allmänna
val i Lunds kommun 2022. Utökning av 5 valdistrikt har genomförts
för att möta kommunens befolkningsutveckling samt underlätta
röstningsförfarfarandet under valdagen.

Underlag för beslut



Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-05-05 – Delårsrapport
Delårsrapport april 2022 för valnämnden

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

11 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 35 Vallokaler 2022
Dnr VN 2022/0033

Beslut
Valnämnden beslutar
att

fastställa vallokaler för valdagen 11 september 2022 enligt
förteckning över vallokaler 2022 – daterad 2022-05-17

Sammanfattning
Valnämnden ska besluta om vilka lokaler som ska användas som
vallokaler på valdagen den 11 september 2022. Lokalerna ska ge
väljarna goda möjligheter att rösta utifrån lokalisering, tillgänglighet,
öppethållande och de ska vara värdeneutrala.

Yrkanden
Ordföranden Lars Granath (M) biträder kommunkontorets
beslutsförslag och yrkar därmed att nämnden ska besluta att
fastställa vallokaler för valdagen 11 september 2022 enligt
förteckning över vallokaler 2022 dock med tillägget att datum för
förteckningen ska anges.

Beslutsgång
Ordförande Lars Granath (M) konstaterar att det endast finns ett
förslag till beslut och finner att valnämnden beslutar bifalla
kommunkontorets förslag till beslut med tillägg från ordföranden.

Underlag för beslut




Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-04-27 Beslut om vallokaler
2022
Förteckning över vallokaler 2022 - daterad 2022-05-17
Valmyndighetens ställningstagande om värdeneutrala
röstningslokaler

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, valkansliet
För kännedom:
Polismyndigheten, Enheten för Trygghet och säkerhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

12 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 36 Förtidsröstningslokaler 2022
Dnr VN 2022/0034
Sammanträdet ajourneras klockan 18.03-18.15

Beslut
Valnämnden beslutar
att

istället för Nöbbelövs bibliotek använder Fornborgens förskola
som förtidsröstningslokal,

att

öppettiderna ska vara 29/8 – 2/9 kl. 14.00 – 18.00 samt 3/9 kl.
10.00 – 15.00 och 5/9 – 9/9 kl. 14.00 – 18.00 samt 10/9 kl.
10.00 – 15.00, samt;

att

med ändringen enligt ovannämnda att-satser fastställa
röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning 24 augusti –
11 september 2022 enligt förteckning över förtidsröstning
2022.

Sammanfattning
Valnämnden ska besluta om vilka lokaler och öppettiderna för dessa
som ska användas som röstningslokaler för förtidsröstning under
perioden 24 augusti – 11 september 2022. Lokalerna ska ge väljarna
möjligheter att rösta utifrån lokalisering, tillgänglighet,
öppethållande och de ska vara värdeneutrala.

Yrkanden
Ordförande Lars Granath (M) yrkar följande ändringar till
förvaltningens förslag till beslut:
Att istället för Nöbbelövs bibliotek använder Fornborgens förskola
som förtidsröstningslokal,
att öppettiderna ska vara 29/8 – 2/9 kl. 14.00 – 18.00 samt 3/9 kl.
10.00 – 15.00 och 5/9 – 9/9 kl. 14.00 – 18.00 samt 10/9 kl. 10.00 –
15.00, samt;
att med ändringen enligt ovannämnda att-satser fastställa
röstningslokaler och öppettider för förtidsröstning 24 augusti – 11
september 2022 enligt förteckning över förtidsröstning 2022.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

13 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

Beslutsgång
Ordförande Lars Granath (M) konstaterar att det endast finns ett
förslag till beslut och finner att valnämnden beslutar bifalla
ordförandens förslag till beslut.

Underlag för beslut




Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-05-06 – Beslut om
förtidsröstningslokaler
Förteckning över förtidsröstning 2022
Valmyndighetens ställningstagande om värdeneutrala
röstmottagningsställen

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Valkansliet
För kännedom:
Polismyndigheten, Enheten för trygghet och säkerhet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 37 Beslut om reservlokaler 2022
Dnr VN 2022/0036
*** Sekretess ***

Justerare

14 (19)

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

15 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 38 Ambulerande röstmottagning 2022
Dnr VN 2022/0040

Beslut
Valnämnden beslutar
att

fastställa tider för ambulerande röstmottagning i Lunds
kommun 2022 enligt bilagan Ambulerande röstmottagning,

att

bokning av ambulerande röstmottagning måste ske senast kl.
14.00 dagen innan ambulerande röstmottagning ska
genomföras, samt;

att

ambulerande röstmottagning går att boka mellan kl. 09.00 –
16.00 på valdagen 11 september 2022.

Sammanfattning
Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster från väljare som på
grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på
något röstmottagningsställe. Väljaren kan lämna sin röst i bostaden
eller där hen befinner sig. Ambulerande röstmottagning är möjligt
under samma tid som förtidsröstning, från och med 18 dagar före
valdagen och fram till och med valdagen. Ambulerande
röstmottagning är en del av förtidsröstningen och samma regler
gäller angående hjälp och tystnadsplikt för röstmottagare.

Underlag för beslut



Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-05-10 - Ambulerande
röstmottagning
Ambulerande röstmottagning

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Valkansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

16 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 39 Förtidsröstning med begränsat tillträde vid
allmänna valen 2022
Dnr VN 2022/0041

Beslut
Valnämnden beslutar
att

godkänna att röstmottagning med begränsat tillträde
genomförs på SUS Lund,

att

överlämna till valkansliet att i samråd med SUS Lund fastställa
öppettider för förtidsröstningen med begränsat tillträde, samt;

att

ge enhetschefen för valkansliet i uppdrag att vid behov göra
justeringar.

Sammanfattning
I samband med de allmänna valet 2022 kommer förtidsröstning med
begränsat tillträde att genomföras. Till dessa röstmottagningsställen
har inte allmänheten tillträde, utan det är de boende, intagna och
personal som kan rösta.

Underlag för beslut


Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-05-10 – Förtidsröstning
med begränsat tillträde

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Valkansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

17 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 40 Anmälningsärenden till valnämndens
sammanträden 2022
Dnr VN 2022/0003

Beslut
Valnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning









Protokollsutdrag KS 2022-04-06 § 115 Riktlinjer för att
förebygga och hantera hot och våld mot förtroendevalda
Dnr VN 2022/0030
Protokollsutdrag KS 2022-04-06 § 116 Riktlinjer för extern
finansiering av utvecklingsprojekt
Dnr VN 2022/0031
Protokollsutdrag KS AU 2022-04-19 § 58 Fastställande av och
information om befolkningsprognos 2022 samt information
om befolkningsprognosens påverkan på Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2023
Dnr VN 2022/0032
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:12V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:13V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:14V
Mitt Val – Studiecirkel för personer med intellektuell
funktionsnedsättning.

Underlag för beslut


Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-05-02

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Valkansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

18 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 41 Övrigt
Enhetschef Andreas Siverståhl Hjelm informerar nämnden om bland
annat:



Justerare

Valkansliets möte med Postnord angående hämtning av
förtidsröster.
Ett pressmeddelande med information om vallokaler och
förtidsröstningslokaler, vilket kommer publiceras den 18/5.

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Protokoll

19 (19)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2022-05-17

VN 2021/0047

§ 42 Förordning av personer som har rätt att kvittera
ut förtidsröster
Dnr VN 2022/0043

Beslut
Valnämnden beslutar
att

föreslagna personer i denna skrivelse får rätt att för
valnämndens räkning kvittera ut externa förtidsröster från
Postnord under perioden 24 augusti – 14 september 2022.

Sammanfattning
När en förtidsröst lämnas in i en annan kommun än den som den
röstberättigade är skriven i, måste förtidsrösten skickas till den
röstberättigades hemkommun. När de kommunexterna rösterna ska
ta emot av hemkommunen från Postnord måste det finnas personer
som har förordnats av valnämnden att kvittera ut dessa
förtidsröster.

Underlag för beslut


Valkansliets tjänsteskrivelse 2022-05-17 – Kvittens av
förtidsröster

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Postnord
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande

