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

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Birgitta Zadenius (L), deltar via teams  

Övriga deltagare Louise Linde, enhetschef kansli  
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Utses att justera Kate Haeggstrom (C) 

Justeringens tid 
och plats 2020-10-19, kl. 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 20 - 24 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Kate Haeggstrom (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-10-19 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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 Dnr VN 9-2020 

§ 21 Lokaler och öppettider för förtidsröstning och 
valdag 2-12 december  

Valnämndens beslut 

1. Följande lokaler ska användas som förtidsröstningslokaler:  

 Svalöv södra och Svalöv norra – Kommunhuset/fullmäktigesalen 

 Teckomatorp – Norrvidinge – Torgskolan 

 Kågeröd – Dumlestugan 

 Stenestad – Biblioteksföreningens lokal 

 Billeberga – Scoutstugan 

 Tågarp – Församlingshemmet 

 Röstånga - Konga - Ask – Turistinformationen 

 

2. Öppettider för förtidsröstningslokalerna i Svalöv, Teckomatorp, 
Kågeröd, Billeberga, Tågarp, och Röstånga-Konga-Ask fastställs enligt 
följande: 

 Vardagar mellan kl. 15 – 19 

 Helger mellan kl. 11 – 15 

 

3. Öppettider för förtidsröstningslokalen i Tågarp den 12 december 2020 
fastställs enligt följande: kl. 10 – 17. 
 

4. Öppettider för förtidsröstningslokalerna i Stenestad den 12 december 
2020 fastställs enligt följande: kl. 10 – 13. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden har 2020-09-21 § 12 valt att byta lokaler för folkomröstningen den 
12 december för följande distrikt och till följande lokaler: 

• Billeberga – Scoutstugan 

• Kågeröd – Dumlestugan  

• Teckomatorp - Norrvidinge – Torgskolan 

Det känns därför naturligt och tidseffektivt att dessa lokaler även används som 
förtidsröstningslokaler. Vad gäller lokaler i Svalöv, Röstånga-Konga-Ask, 
Tågarp och Stenestad har dessa lokaler använts vid tidigare val och ansetts 
lämpliga. Det finns därför ingen anledning att ändra dessa lokaler. 
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Röstningsmöjligheten i Stenestad och Tågarp betraktas som extra service till 
röstningsberättigade i distrikten. 

Beslut behöver även fattas avseende öppettider vid förtidsröstningen.  

Av vallagen 4 kap 22 § framgår att varje kommun ska se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om 
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att 
rösta. 

En röstningslokal 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  

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 
Valnämndens protokoll 2020-09-21, § 12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Följande lokaler ska användas som 
förtidsröstningslokaler:  

• Svalöv södra och Svalöv norra – Kommunhuset/fullmäktigesalen 

• Teckomatorp – Norrvidinge – Torgskolan 

• Kågeröd – Dumlestugan 

• Stenestad – Biblioteksföreningens lokal 

• Billeberga – Scoutstugan 

• Tågarp – Församlingshemmet 

• Röstånga - Konga - Ask – Turistinformationen 

2) Öppettider för förtidsröstningslokalerna i Svalöv, Teckomatorp, Kågeröd, 
Billeberga, Tågarp, och Röstånga-Konga-Ask fastställs enligt följande: 

• Vardagar mellan kl. 15 – 19 

• Helger mellan kl. 11 – 15 

3) Öppettider för förtidsröstningslokalen i Tågarp den 12 december 2020 
fastställs enligt följande: kl. 10 – 17. 

4) Öppettider för förtidsröstningslokalerna i Stenestad den 12 december 2020 
fastställs enligt följande: kl. 10 – 13. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Kommunförvaltningen  (LELE, SAMA) 
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Dnr VN 9-2020 

§ 22 Öppettider för omröstningslokaler vid 
folkomröstning den 12 december 2020 

Valnämndens beslut 

1. Öppettider för omröstningslokaler vid folkomröstning den 12 december 
2020 fastställs till kl. 8 – 20.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut om vilka öppettider i omröstningslokaler den 12 december behöver 
beslutas. Valkansliets förslag till öppettider för lokalerna är mellan kl. 8- 20.  

Lokalerna är som följer: 

Svalöv Norra – Heleneborgshallen, sal B 

Svalöv Södra – Heleneborgshallen, sal C 

Teckomatorp – Norrvidinge – Torgskolan 

Billeberga - Tågarp – Scoutstugan 

Kågeröd – Dumlestugan 

Röstånga - Konga - Ask – Turistinformationen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): Öppettider för omröstningslokaler vid folkomröstning den 
12 december 2020 fastställs till kl. 8 – 20. 

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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Dnr VN 15-2020 

§ 23 Normschema för folkomröstning 2020 

Valnämndens beslut 

1. Normschema för folkomröstningslokaler 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden överskred kraftigt sin budget 2018, detta berodde till största del på 
att kostnaden per arbetad timma ökande tillsammans med en ökad bemanning 
sett till tidigare år. Bemanningen på valdagen skilde sig mycket mellan olika 
distrikt, utan att detta kunde förklaras av exempelvis distriktens storlek.  

För att kunna prognostisera lönekostnaderna beslutade valnämnden inför EU-
valet 2019 om att inrätta ett normschema, vilket respektive ordförande skulle 
förhålla sig till vid schemaläggning. Utifrån utvärderingen efter EU-valet, har 
förvaltningen gjort bedömningen att normschema fungerade väl, då det 
skapade en förutsägbarhet vad gäller antalet röstmottagare som bör rekryteras 
samt att kostnaden går att prognostisera.   

Normschemat fastslår att det i varje folkomröstningslokal tjänstgör sju 
röstmottagare, utöver ordförande och vice ordförande. Det finns utöver detta en 
pool av ersättare, där målet är att poolen består av 10 personer.  

Kostnaden för bemanningen av sex distrikt och 10 ersättare under 
röstningsdagen, inklusive utbildning är ca 268 000 kr.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-19  
Förslag till normschema 2020-10-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): Normschema för 
folkomröstningslokaler 2020 antas. 

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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Dnr VN - 

§ 24 Information 

Valnämndens beslut 

1. Informationen noteras  

Sammanfattning av ärendet 

a) Upphandling av tryckeri (VN 8 -2020) 

b) Utkast avseende röstkort m.m.  

c) Inköp av plexiglas  

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen  (LELE, SAMA) 
 


