
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-04

Valnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: 429 samt digitalt via Teams, 2021-02-04, kl. 13.00-13.44

Beslutande: Hans Hammargren (L), ordförande (på plats i 429)
Cornelis Huisman (M) 1:e vice ordförande
Patrik Ohlsson (SD)
Lennart Nilsson (C)
Jan Anders Brundin (EP) §§ 1-3
Lennart Engström (KD)
Ingvar Rydberg (MP)
Susanne Jönsson (S) ersätter Lars-Olle Tuvesson (S)
Eva Allerstam (EP) Jan Anders Brundin (EP) §§ 4-6
Jenny Öberg (V) ersätter Sara Gigja (V)

Ersättare: Bengt Bengtsson (SD)
Eva Allerstam (EP) §§ 1-3
Conny Jansson (MP)

Övriga närvarande:  Malin Lundberg, kanslichef (på plats i 429)
Mattias Fyhr, valsamordnare (på plats i 429)

Utses att justera: Cornelis Huisman, Susanne Jönsson Paragrafer: 1-6

Sekreterare ___________________________________________________
Mattias Fyhr

Ordförande ___________________________________________________
Hans Hammargren

Justerare ___________________________________________________
Cornelis Huisman, Susanne Jönsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-04

Valnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Valnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-04

Datum för anslags uppsättande: 2021-02-11

Datum för anslags nedtagande: 2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet: Enheten för juridik och kansli, Stadshuset Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Mattias Fyhr
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-04

Valnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

1 Information till valnämnden 2021/1

2 Sammanträdesdagar för valnämnden inför allmänna val 2022 2021/2

3 Ersättarordning för valnämnden 2021/3

4 Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av valdistrikt i 
Ängelholms kommun

2021/4

5 Beslutsattestanter för valnämnden 2021/5

6 Anmälan av inkomna, avgivna och utgående skrivelser 2021/6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VALNÄMND § 1 Dnr. VN 2021/1, Annat dnr

Information till valnämnden

Ärendebeskrivning
Valsamordnare Mattias Fyhr informerar valnämnden om planeringen inför 
ordinarie val 2022.

Beslutsunderlag
Information till valnämnden i Ängelholms kommun 4 febr 2021

Beslut
Valnämnden beslutar 
att ha tagit del av informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VALNÄMND § 2 Dnr. VN 2021/2, 

Sammanträdesdagar för valnämnden inför allmänna 
val 2022

Ärendebeskrivning
Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för de allmänna valens genomfö-
rande i Ängelholms kommun 2022. För att genomföra valet krävs att valnämnden 
som ansvarig myndighet sammanträder för att fatta beslut om valets genomfö-
rande. 

De föreslagna mötesdagarna innehåller även preliminära datum. Dessa föreslås att 
bokas in för att användas om behov finns för att sammanträda. Om ytterligare 
behov att sammanträda uppstår har valnämndens ordförande möjlighet att kalla till 
sammanträde enligt kommunallagen 6 kap 23 § andra stycket.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-22
• Bilaga 1 - Sammanträdesplanering samt beslut som behöver beslutas av 

valnämnden inför allmänna val 2022

Beslut
Valnämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar och tider för sina sammanträden inför 
allmänna valen 2022:
2021
18 november kl.9.00

2022
3 februari kl.9.00
7 april kl.9.00
9 juni (preliminär) kl.9.00
11 augusti (preliminär) kl.9.00
14 september(onsdagsräkning) kl.9.00.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VALNÄMND § 3 Dnr. VN 2021/3, 

Ersättarordning för valnämnden

Ärendebeskrivning
Vid frånvaro av ordinarie ledamot ska ersättare kallas att tjänstgöra. Ersättares 
tjänstgöring ska enligt kommunallagen 6 kap 17 § regleras av kommunfullmäktige  i 
nämndens reglemente. Kommunfullmäktige har, som anges i nämndens reglemente 
avsnitt 5.4 § 4, inte valt en bestämd ordning för ersättares tjänstgöring. Istället har 
kommunfullmäktiges beslutat 2018-12-10 § 282 att varje nämnd själv ska besluta 
om turordning för ersättares tjänstgöring.

Valnämnden är ensam nämnd i Ängelholms kommun om att ha en ledamot och en 
ersättare från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. 

Med anledning av dessa orsaker krävs ett särskilt beslut för att klargöra 
ersättarordningen vid ordinarie ledamots frånvaro. I första hand ersätter ersättare 
från samma parti den frånvarande ledamoten. I andra hand föreslås att ersättare 
ersätter enligt numrerad invalsordning enligt kommunfullmäktiges beslut.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-22

Beslut
Valnämnden beslutar 

att om ersättare från samma parti saknas ersätter därefter ersättare enligt 
kommunfullmäktiges numrerade invalsordning, samt

att ersättarordningen gäller till och med 2022-12-31.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VALNÄMND § 4 Dnr. VN 2021/4, 

Förslag till Länsstyrelsen i Skåne län om ändring av 
valdistrikt i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Enligt vallagen (2005:837) 4 kap 17 § ska ett valdistrikt innehålla mellan 1000-2000 
röstberättigade. Antalet röstberättigade per valdistrikt påverkar arbetsbelastningen 
under valdagen på röstmottagarna och på hur snabbt ett valresultat kan presenteras.  
Vid utformande av valdistrikt ska man hitta naturliga gränser, undvika enklaver, 
sträva efter räta gränser och att de röstberättigade har en bra väg till sin vallokal.

Det är varje kommuns ansvar att året innan ordinarie val se över indelningen av 
kommunens valdistrikt enligt vallagen 4 kap 17 §.  Det är Länsstyrelsens som på 
kommunfullmäktiges förslag beslutar om valdistriktsindelningen. Länsstyrelsens 
beslut ska ske senast den 1 december 2021 inför de ordinarie valen 2022.

Förslaget i detta ärende innebär i korthet att gränsen mellan valdistrikten  12920106 
Ängavången och 12920108 Nya Torg flyttas från att följa Kristian II:s väg från 
Vaktgatan till Klippanvägen och att gränsen flyttas till att följa Rönne å från 
Klippanvägen ner till Skolgatan och fram till korsningen Skolgatan/Kristian II:s 
väg. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-28
• Länsstyrelsens och valnämndens arbete med valgeografi och mandat
• Bild 1 valdistrikt Ängelholms kommun - Nuvarande valdistriktsindelning
• Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen valdistriktsindelning
• Bild 3 valdistrikt Ängelholms kommun - Områdeskarta Höken, Ugglan, Tranan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Valnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige föreslår 
Länsstyrelsen i Skåne län

att valdistriktsindelning gällande gränsen mellan 12920106 Ängavången och 
12920108 Nya Torg ändras, från att följa Kristian II:s väg till att följa Rönne Å.  
Det innebär att kvarteren Höken, Tranan och Ugglan ska tillhöra valdistrikt Nya 
Torg, enligt Bild 2 valdistrikt Ängelholms kommun - Föreslagen 
valdistriktsindelning.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VALNÄMND § 5 Dnr. VN 2021/5, 

Beslutsattestanter för valnämnden

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens attest- och utanordningsreglementet ska beslut om attestanter 
för nämnden fattas årligen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28

Beslut
Valnämnden beslutar
att för tiden 2021-01-01 – 2021-12-31 utse till beslutsattestant ordförande Hans 
Hammargren och  som dennes ersättare 1:e vice ordförande Cornelis Huisman för 
valnämnden, ansvar 16411, verksamhet 10010. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Valnämnden
2021-02-04

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

VALNÄMND § 6 Dnr. VN 2021/6, 

Anmälan av inkomna, avgivna och utgående skrivelser

Ärendebeskrivning
Ärendet innehåller skrivelser som anmäls till valnämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
 SOU 2021 7 Forstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
 Slutrapport EU-valet 2019
 Valmyndighetens nyhetsbrev 2021 1V
 Valmyndighetens nyhetsbrev 2020 8V
 Valmyndigheten - Ställningstagande anmälan om samtycke
 Valmyndigheten - Ställningstagande Avskärmning av platsen för valsedlar
 Valmyndigheten - Ställningstagande Utbildning av röstmottagare
 Valmyndigheten - Ställningstagande Valsedlarnas ordning i valsedelställen
 Valmyndigheten - Ställningstagande Tidsramar ambulerande 

röstmottagning

Beslut
Valnämnden beslutar 
att ha tagit del av informationen.
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