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Plats och tid Strået, kl. 13.30 – 14.25 

Beslutande Göran Winér (S) ordf. 
Kate Haeggström (C)  
Ingrid Ekström (SD), vice ordf. 
Per-Olof Andersson (M) 
Anette Hallberg (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Gunnar Bengtsson (S) 
Björn Nordström (C) 
Birgitta Zadenius (L) 
 

Övriga deltagare Louise Linde, nämndsekreterare 
Sara Månsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera Anette Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunhuset, 2018-03-21, kl. 14.30 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 9 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Göran Winér (S)  

Justerare  
 

 Anette Hallberg (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-03-21 

Anslaget under tiden 2018-03-22 – 2018-04-12 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Ärendet "Ambulerande röstmottagare – tillgänglighet" utgick vid mötet.  
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Dnr 1-2018 

§ 2 Ersättning till röstmottagare, ordförande och vice 
ordförande i vallokal vid valet 2018 

Valnämndens beslut 
 

1. Timlön om 250 kr för röstmottagare vid valet 2018 till riksdag, kommun 
och landsting antas.  

2. Grundtillägg om 1300 kr till ordförande och vice ordförande i vallokal på 
valdagen antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Röstmottagare och ordförande resp. vice ordförande i vallokal ska av Svalövs 

kommun anställas. Anställningsformen för röstmottagare och ordförande resp. 

vice ordförande i vallokal ska vara allmän visstidsanställning med timlön. 

Timlönen fastställs inför varje val av valnämnden. Lön erhålls per påbörjad 
timme.  

Timlön för röstmottagare, ordförande och vice ordförande i vallokal vid valet 
2018 till riksdag, kommun och landsting föreslås vara 250 kr.   

Vid tjänstgöring på kvällar, helger och nätter utgår OB-ersättning utöver 
ordinarie timlön, i enlighet med kollektivavtalet Allmänna bestämmelser.  

Ordförande och vice ordförande i vallokal ersätts på valdagen med timlön i 
enlighet med röstmottagarna. De erhåller utöver detta även ett grundtillägg för 
ökat ansvar under arbetet under valdagen. Detta grundtillägg fastställs av 
valnämnden.  

Grundtillägg till ordförande och vice ordförande i vallokal på valdagen föreslås 
vara 1300 kr.  

Beslutsunderlag 

Förslagsskrivelse, daterad 2018-03-14 
Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i 
allmänna val 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S), Göran Bengtsson (S), Ingrid Ekström (SD) och Björn 
Nordström (C): 1. Timlön om 250 kr för röstmottagare vid valet 2018 till riksdag, 
kommun och landsting antas. 2. Grundtillägg om 1300 kr till ordförande och vice 
ordförande i vallokal på valdagen antas.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 6-2017 

§ 3 Vallokaler 

Valnämndens beslut 
 

1. Valnämndens beslut 2017-10-11, § 8, revideras på så sätt att 
Kommunhuset/Fullmäktigesalen ersätts av Heleneborgsskolan som 
valdistriktet Svalöv Södras vallokal.  

Sammanfattning av ärendet 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. En vallokal ska vara tydligt 
avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras 
eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss politisk 
sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös 
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband 
med röstningen 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2017-10-11, § 8 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S) och Gunnar Bengtsson (S): Valnämndens beslut 2017-10-11, 
§ 8, revideras på så sätt att Kommunhuset/Fullmäktigesalen ersätts av 
Heleneborgsskolan som valdistriktet Svalöv Södras vallokal.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 7-2017 

§ 4 Ändring av beslut avseende 
röstmottagningslokaler för förtidsröstning 

Valnämndens beslut 
 

1. Valnämndens beslut 2017-10-11, § 9, revideras på så sätt att biblioteket 
i Röstånga ersätts av Röstånga turistbyrå som röstmottagningslokal för 
förtidsröstning.  

2. Samtliga vallokaler kommer också vara röstmottagningslokaler för 
förtidsröstning.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden fattade 2017-10-11, § 9 beslut om röstmottagningslokaler för 
förtidsröstning.  

Då utsågs bland annat biblioteket Röstånga som förtidsröstningslokal. Detta 
beslut föreslås nu ändras, från biblioteket till Röstånga turistbyrå. Detta beror 
dels på att Turistbyrån skulle göra det möjligt att ha förtidsröstning på kvällstid 
samt att biblioteket i Röstånga är inte kan erbjuda samma yta som vid tidigare 
förtidsröstning.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2017-10-11, § 9 
Förslagsskrivelse: Vallokaler daterad 2017-10-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S) och Gunnar Bengtsson (S): 1. Valnämndens beslut 2017-10-
11, § 9, revideras på så sätt att biblioteket i Röstånga ersätts av Röstånga 
turistbyrå som röstmottagningslokal för förtidsröstning. 2. Samtliga vallokaler 
kommer också vara röstmottagningslokaler för förtidsröstning.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE) 
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Dnr 3-2018 

§ 5 Fullmakt - Utkvittering av assurerade försändelser 

Valnämndens beslut 
 

1. Följande personer ska ha rätt att underteckna assurerad post ställd 
tillvalnämnden: Valnämndens ordförande Göran Winér, vice ordförande 
Ingrid Ekström, vaktmästare Birgitta Friberg, nämndsekreterare Louise 
Linde, nämndsekretere Helena Heintz och nämndsekreterare Sara 
Månsson var för sig. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska fatta beslut om vilka personer som ska ha rätt att kvittera ut 
assurerade försändelser från Posten. De aktuella försändelserna innehåller 
förtidsröster som kommer från andra kommuner. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): Följande personer ska ha rätt att underteckna assurerad post 
ställd tillvalnämnden: Valnämndens ordförande Göran Winér, vice ordförande 
Ingrid Ekström, vaktmästare Birgitta Friberg, nämndsekreterare Louise Linde, 
nämndsekretera Helena Heintz och nämndsekreterare Sara Månsson var för 
sig. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, HEHZ, SAMA, BFG) 
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Dnr 4-2018 

§ 6 Mottagning av valsedlar under valkvällen 

Valnämndens beslut 
 

1. Mottagning av valsedlar på valdagskvällen ska ske i kommunhuset. 
Valsedlarna tas emot av nämndsekreterare Louise Linde, 
nämndsekretere Helena Heintz, nämndsekretere Malin Vagnér, 
nämndsekreterare Sara Månsson och planeringsstrateg Britta Fremling.  

Sammanfattning av ärendet 

Valsedlarna från valdistrikten ska samlas i kommunhuset när de är räknade på 
valdagens kväll. 

Valnämndens presidium lämnar valsedlarna hos Länsstyrelsen i Malmö dagen 
efter valet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): Mottagning av valsedlar på valdagskvällen ska ske i 
kommunhuset. Valsedlarna tas emot av nämndsekreterare Louise Linde, 
nämndsekretere Helena Heintz, nämndsekretere Malin Vagnér, 
nämndsekreterare Sara Månsson och planeringsstrateg Britta Fremling.  

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen ( LELE, MNVR, HEHZ, SAMA, BRG ) 
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Dnr 5-2018 

§ 7 Institutionsval 

Valnämndens beslut 
 

1. Kommunen arrangerar inte institutionsval. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska vid behov anordna förtidsröstning på institutioner såsom 
sjukhus, kriminalvårds-anstalter m.m. För Svalövs kommuns del är det de 
särskilda boendena Åsgården (Kågeröd), Ängslyckan (Teckomatorp) och 
Solgården (Svalöv) som kan vara intressanta för institutionsröstning. 

Institutionsröstning är att jämställa med förtidsröstning, men med begränsad 
tillgänglighet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): Kommunen arrangerar inte institutionsval. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Åsgården  
Ängslyckan  
Solgården 
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Dnr 8-2017 

§ 8 Meriter och krav för röstmottagare 

Valnämndens beslut 
 

1. Följande tillägg görs till grundläggande krav/meriter för röstmottagare: 
Den person som står på första plats på partiernas namnvalsedlar till 
riksdags, region- och kommunfullmäktigevalen får inte tjänstgöra i val- 
eller röstmottagningslokal. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid de allmänna valen 2014 beslutade valnämnden att den person som står på 
första plats på partiernas namnvalsedlar till riksdags, region- och 
kommunfullmäktigevalen får inte tjänstgöra i val- eller röstmottagningslokal. 

Ordförande föreslår att nämnden även inför valet 2018 beslutar att den person 
som står på första plats på partiernas namnvalsedlar till riksdags, region- och 
kommunfullmäktigevalen får inte tjänstgöra i val- eller röstmottagningslokal. 

Vid valnämndens sammanträde 2017-10-11, § 11, beslutades att 
grundläggande krav för röstmottagare i vallokal och röstningslokal är att 
personen är myndig, har genomgått utbildning för röstmottagare, har ett 
hälsotillstånd som möjliggör genomförande av arbetsuppgifterna samt i övrigt är 
lämplig för uppdraget. Det är meriterande om personen har administrativ 
erfarenhet och om personen är från orten eller kommunen.  

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll 2017-10-11, § 11 
Valnämndens protokoll 2014-08-11, § 22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Göran Winér (S): Följande tillägg görs till grundläggande krav/meriter för 
röstmottagare: Den person som står på första plats på partiernas 
namnvalsedlar till riksdags, region- och kommunfullmäktigevalen får inte 
tjänstgöra i val- eller röstmottagningslokal. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr - 

§ 9 Information  

Valnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Ett bidrag för fika om 500 kr betalas ut till respektive ordförande i 
vallokal.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Ersättning för fika i vallokalerna – förslag 500 kr. (Dnr 7-2018) 

b) Tider för förtidsröstning  

c) Planerande inköp: rösträknare, trottoarpratare och beachflaggor (Dnr 6-
2018) 

d) Återrapportering från länsstyrelsen valutbildning 2018-03-20.  

e) Diskussion fördes kring eventuellt projekt avseende att öka 
valdeltagande.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 


