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Dnr VN 19-2020

§ 26 Förordnande av ordförande och vice ordförande i
röstningslokal 2020
Valnämndens beslut
1. Ordförande och vice ordförande i röstningslokal under folkomröstning
2020 förordnas, enligt förslag daterat 2020-11-09, under förutsättning
att utbildning genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Förordnande av ordförande och vice ordförande i röstningslokal 2020.

Beslutsunderlag
Förslag, ordförande och vice ordförande i röstningslokal 2020, daterad 202011-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): Ordförande och vice ordförande i röstningslokal under
folkomröstning 2020 förordnas, enligt förslag daterat 2020-11-09, under
förutsättning att utbildning genomförs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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§ 27 Förordnande av röstmottagare förtidsröstning vid
folkomröstning 2020
Valnämndens beslut
1. Röstmottagare i förtidsröstningslokal under folkomröstning 2020
förordnas, enligt förslag daterat 2020-11-09, under förutsättning att
utbildning genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Förordnade av röstmottagare i förtidsröstningslokal under folkomröstning 2020.

Beslutsunderlag
Förslag, röstmottagare i förtidsröstningslokal under folkomröstning 2020,
daterad 2020-11-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): Röstmottagare i förtidsröstningslokal under
folkomröstning 2020 förordnas, enligt förslag daterat 2020-11-09, under
förutsättning att utbildning genomförs.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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§ 28 Förordnande av röstmottagare omröstningsdag vid
folkomröstning 2020
Valnämndens beslut
1. Röstmottagare i röstningslokal under folkomröstning 2020 förordnas,
enligt förslag daterat 2020-11-09, under förutsättning att utbildning
genomförs.

Sammanfattning av ärendet
Förordnade av röstmottagare i röstningslokal under folkomröstning 2020.

Beslutsunderlag
Förslag, röstmottagare i röstningslokal under folkomröstning 2020, daterad
2020-11-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): Röstmottagare i röstningslokal under folkomröstning
2020 förordnas, enligt förslag daterat 2020-11-09, under förutsättning att
utbildning genomförs

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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§ 29 Utökade möjligheter för budröstning vid
folkomröstning i Svalövs kommun
Valnämndens beslut
Vid folkomröstning i Svalövs kommun fastställs följande:
1. Förutom de i vallagens 7 kap. 4 § vallagen angivna krets över vem som
får rösta genom bud får människor i riskgrupper och andra personer
som känner oro inför nära kontakt med människor budrösta.
2.

Förutom de i vallagens 7 kap. 5 § vallagen angivna bud får annan som
den röstberättigade godkänner vara bud för den röstberättigade.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Folkhälsomyndigheten uppmanas människor i riskgrupper att minimera
fysiska kontakter. Även andra personer upplever i rådande smittläge obehag
eller oro inför nära kontakt med andra människor. För att ge dessa grupper
möjligheter att rösta föreslår kommunförvaltningen att man vid folkomröstningen
ger utöka möjligheterna för budröstning. Röstberättigade i riskgrupp enligt
Folkhälsomyndigheten eller den som annars känner oro inför nära kontakter
med andra personer ska ha möjlighet att budrösta.
Röstmottagare kommer generöst att godkänna budröstning. Material för
budröstning kommer att finnas i alla omröstningslokaler på omröstningsdagen
samt i förtidsröstningslokalerna och kommunhusets reception två veckor före
omröstningsdagen. Budröstning får ske såväl under förtidsröstningen som på
omröstningsdagen.
Av 7 kap. 4 § vallagen får väljare som på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe lämna sina valsedlar där genom bud.
Dessutom får följande väljare budrösta:
1. väljare som betjänas av Postnord Group AB:s lantbrevbärare, i den
utsträckning som följer av 3 kap. 7 §,
2. väljare som är intagna i häkte,
3. väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte kan
rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.
Budröster ska lämnas i ytterkuvert för budröst.
Vidare så framgår av 7 kap. 5 § vallagen att följande personer får vara bud:
1. väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn,
barnbarn, föräldrar eller syskon,
2. de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som
annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,
3. lantbrevbärare anställda av Postnord Group AB,
4. anställda vid ett häkte eller
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-21

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): Vid folkomröstning i Svalövs
kommun fastställs följande: 1) Förutom de i vallagens 7 kap. 4 § vallagen
angivna krets över vem som får rösta genom bud får människor i riskgrupper
och andra personer som känner oro inför nära kontakt med människor
budrösta. 2) Förutom de i vallagens 7 kap. 5 § vallagen angivna bud får annan
som den röstberättigade godkänner vara bud för den röstberättigade.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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Dnr VN 17-2020

§ 30 Beslut avseende bokning av ambulerande
röstmottagare
Valnämndens beslut
1.

Ambulerande röstmottagare kommer att vara bokningsbara följande
tillfällen: fredagen den 4 december, kl.10 - 12, tisdagen den 8
december, kl. 10 - 12 samt lördagen den 12 december, kl. 10 – 16.00

2. Undantag från dessa två tillfällen kan vid behov medges.

Sammanfattning av ärendet
Ambulerande röstmottagare har ersatt de tidigare kommunala buden. De
ambulerande röstmottagna fungerar som en mobil förtisröstningslokal vars syfte
är att hjälpa personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller
ålder inte själva kan ta sig till en röstningslokal eller förtidsröstningslokal.
Förvaltningens förslag är att de ambulerande röstmottagarna ska finnas
tillgängliga på bestämda tider vid tre tillfällen under förtidsröstningsperioden.
Detta bedöms vara tillräckligt då det vid valen 2018 och 2019 inte var någon
större efterfrågan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-09

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1. Ambulerande röstmottagare kommer att vara
bokningsbara följande tillfällen: fredagen den 4 december, kl.10 - 12, tisdagen
den 8 december, kl. 10 - 12 samt lördagen den 12 december, kl. 10 – 16.00. 2.
Undantag från dessa två tillfällen kan vid behov medges.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i
enlighet med dessa.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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§ 31 Fullmakt för hantering och förmedling av
sekretesskyddade personuppgifter
Valnämndens beslut
1. Louise Linde, Sara Månsson och Emelie Lyrefors ges fullmakt för
hantering och förmedling av sekretesskyddade personuppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunal folkomröstning är det inte möjligt att generera dubblettröstkort
via valportalen. Utan istället förmedlar Valmyndigeten en fil innehållande
samtliga röstberättigades personuppgifter, det vill säga även dem som har
skyddad identitet.
Detta innebär att endast ett fåtal individer bör ha åtkomst till filen och
förvaltningen föreslår Louise Linde, Sara Månsson och Emelie Lyrefors.
Vid behov av dubblettröstkort har istället tjänstgörande röstmottagare ett
journummer till vilket de kan ringa, uppgifterna som behövs för att skapa ett
manuellt dubblettröstkort förmedlas då över telefon.
Den med skyddad identitet kan även beställa ett dubblettröstkort som
överlämnas personligen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-07

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): Louise Linde, Sara Månsson och Emelie Lyrefors ges
fullmakt för hantering och förmedling av sekretesskyddade personuppgifter.

Beslutsgång
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet
med detta.
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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§ 32 Information
Valnämndens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Utbildningsmaterial
b) Åtgärder med anledning av covid-19
c) Fika i röstningslokal
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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