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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 14.25 
Ajournering: kl. 14.00 – 14.07 
 

Beslutande Kate Haeggstrom (C) 
Hans Lindström (SD), ordf 
Anette Hallberg (S), vice ordf 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers Kim Hellström (SD) 
Pernilla Ekelund (L) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Annelie Johansson (C) 

Övriga deltagare Louise Linde, enhetschef kansli 
Linnea Tingne, vik utvecklingsstrateg  
Sara Månsson, jurist/nämndsekreterare  
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Utses att justera Pernilla Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats 2021-08-31, kl. 16.00 Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 8 

Sekreterare   

 Louise Linde   

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Pernilla Ekelund (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-08-31 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Louise Linde   
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Dnr VN 14-2021 / KS 149-2020 

§ 2 Äskande om medel för att genomföra 
folkomröstning 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Valnämndens driftbudget 2021 tillförs en miljon kr för genomförandet av 
folkomröstning.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 21 juni 2021, § 162 beslut om nytt datum för 
genomförande av tidigare beslutad folkomröstning. 

Till skillnad från val, belastar kostnaden för en folkomröstning enbart 
kommunen. Det innebär att det inte kommer att betalas ut något statsbidrag. 

Valmyndigheten debiterar även kommunen för den tid som tas i anspråk för att 
produceraröstlängd m.m., kostnader för kompletterande beställning av övrigt 
valmaterial samt att produktionen och distributionen av allt röstningsmaterial 
bekostas av kommunen själv. 

Då tidigare beslutat budget för genomförande av folkomröstning inte kan nyttjas 
med anledning av nytt budgetår, fick valnämnden i uppdrag av 
kommunstyrelsen att inkomma med äskande om medel för genomförandet av 
folkomröstning under 2021. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
Kommunstyrelsens beslut 2021-08-16, § 211 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-31, § 216 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): Valnämndens driftbudget 2021 tillförs en miljon kr för 
genomförandet av folkomröstning.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
LELE, LATE, MAN, EALT 
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Dnr VN 5-2017 

§ 3 Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktigen 

1. Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare i 
allmänna val och kommunala folkomröstningar, daterade 26 augusti 
2021, antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Mot bakgrund av behov att förenkla administrationen kring ersättningen till 
röstmottagare föreslår förvaltningen att ersättningsbestämmelser för 
röstmottagare revideras.  

Genom att anlita röstmottagare som arvoderade uppdragstagare, istället för att 
anställa röstmottagare på timbasis, minskas kommunens lönekostnader 
samtidigt som ersättningen till röstmottagare hålls konstant. Kommunen 
behöver då inte längre separat beräkna OB- ersättning, pension och sociala 
avgifter.  

Lösningen möjliggörs genom att en separat gruppförsäkring tecknas för 
samtliga röstmottagare, ordföranden och vice ordföranden inför allmänt val eller 
folkomröstning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad  2021-08-27 
Förslag till reviderade ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val 
och kommunala folkomröstningar, daterat 2021-08-26  
Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i 
allmänna val, 2018-01-29, § 7  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Anette Hallberg (S): Förslag till reviderade 
ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val och kommunala 
folkomröstningar, daterade 26 augusti 2021, antas.   

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och ordförande finner att nämnden 
beslutar i enlighet med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
LELE, LATE 
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Dnr - 

§ 4 Folkomröstningslokaler 2021 

Valnämndens beslut  

1. Valnämndens beslut 2020-09-21, § 12 revideras på ett sådant sätt att 
omröstningslokal i Teckomatorp vid folkomröstningen den 12 december 
2021 ska vara följande:  

 Teckomatorp - Norrvidinge – Teckomatorps Församlingshem 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2020-08-31, § 152  omröstningsdistrikt med lokaler 
att gälla för folkomröstningen den 12 december 2020. 

Valnämnden bemyndigades att vid behov revidera fullmäktiges beslut avseende 
omröstningslokaler om behov uppstod. 

Valnämnden beslutade 2020-09-21, § 12 att revidera kommunfullmäktiges 
beslut 2020-08-31, § 152 p. 5. Detta på ett sådant sätt att omröstningslokalerna 
i Billeberga, Kågeröd och Teckomatorp istället skulle vara följande:  

 Billeberga – Scoutstugan 

 Kågeröd – Dumlestugan  

 Teckomatorp - Norrvidinge – Torgskolan  

Kommunförvaltningen föreslår att omröstningslokalen i Teckomatorp- 
Norrvidinge ändras på nytt, från Torgskolan till Teckomatorps församlingshem.  

Anledning till den föreslagna ändringen är att kansliet vid besök i de olika 
lokalerna funnit att församlingshemmets lokaler i Teckomatorp är mer 
ändamålsenliga och med tillgänglighetsanpassade än tidigare lokaler.  

Omröstningslokalerna 2021 föreslås således vara: 

 Svalöv Norra – Heleneborgshallen, sal B 

 Svalöv Södra – Heleneborgshallen, sal C 

 Billeberga – Scoutstugan 

 Kågeröd – Dumlestugan  

 Röstånga – Turistinformationen 

 Teckomatorp - Norrvidinge – Torgskolan  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 
Valnämnden beslutade 2020-09-21, § 12  
Kommunfullmäktige antog 2020-08-31, § 152   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): Valnämndens beslut 2020-09-21, § 12 revideras på ett 
sådant sätt att omröstningslokal i Teckomatorp vid folkomröstningen den 12 
december 2021 ska vara följande:  

 Teckomatorp - Norrvidinge – Teckomatorps Församlingshem 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VN 15-2021 

§ 5 Förslag till reviderade valdistrikt 2022 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra delas i totalt tre distrikt 
som får namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska se över indelningen av valdistrikt året närmast före det år då 
ordinarie val till riksdagen ska hållas. 

Inför valet i september 2022 föreslås därför att vissa ändringar av 
valdistriktsindelningen görs i enlighet med vallagens bestämmelser. Enligt 
förslaget ska kommunen bestå av 7 valdistrikt enligt följande: Billeberga- 
Tågarp, Röstånga- Konga- Ask, Kågeröd- Stenestad, Teckomatorp- Norrvidinge 
samt Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra. 

Efter det att kommunfullmäktige behandlat valdistriktsindelningen, tar 
Länsstyrelsen Skåne ställning till indelningen och meddelar sitt beslut senast 
den 1 december 2021.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 
Karta över nuvarande valdistriktsindelning i Svalövs kommun 
Karta över förslag på ny valdistriktsindelning i Svalövs kommun.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): Valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra delas i totalt 
tre distrikt som får namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län  
LELE, LATE 
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Dnr VN 17-2021 

§ 6 Yttrande över föreslagen budgetram – RKL 2022 

Valnämndens beslut  

1. Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens eget och 
överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-07, § 143, att skicka förslag till Mål och 
Budget 2022 med plan 2023-2024 på remiss till berörda nämnder. Nämndernas 
yttrande över föreslagen ram ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 
31 augusti.  

Med förändrade ersättningsbestämmelser samt utökat anslag för verksamheten 
”Allmänna val”, anser förvaltningen att det finns goda förutsättningar för att 
genomföra ett rättssäkert val som lever upp till vallagens ökade krav på 
tillgänglighet, det stärkta skyddet för valhemligheten, behovet av ökad säkerhet 
i vallokalerna samt den ökande andel förtidsröster att granska under valdagen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens förslag till yttrande, daterat 2021-08-26 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 143 
Förslag till Mål och Budget 2022 med plan 2023-2024 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): Förvaltningens förslag till yttrande antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och nämnden beslutar i enlighet med 
detta.   

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
LELE, LATE, MAN, EALT 
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Dnr VN 16-2021 

§ 7 Sammanträdestider 2021 

Valnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

2. Valnämnden sammanträder följande dagar (kl. 13.30): 4 oktober 2021, 
1 november 2021, 23 november 2021 samt 26 januari 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2021, § 162 att fastställa dag för 
omröstning till den 12 december 2021. Förvaltningen har månadsvis 
specificerat ett antal viktiga aktiviteter som behöver genomföras inför den 
kommunala folkomröstningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Informationen noteras. 2) Valnämnden sammanträder 
följande dagar (kl. 13.30): 4 oktober 2021, 1 november 2021, 23 november 
2021 samt 26 januari 2022. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och nämnden beslutar i enlighet med 
dessa.  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LATE, LELE) 
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§ 8 Information 

Valnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Upphandling av tryckeri 

b) Försäkring av röstmottagare  

c) Rekrytering av röstmottagare  

 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 

 


