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Dnr VN 7-2020

§ 12 Revidering av beslut om lokaler på
folkomröstningsdagen
Valnämndens beslut
1. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152 p. 5
ändras lokalerna i Billeberga, Kågeröd och Teckomatorp till att lokalerna
enligt nedan istället ska användas som omröstningslokaler den 12
december 2020:


Billeberga – scoutstugan



Kågeröd – Dumlestugan



Teckomatorp - Norrvidinge – Torgskolan

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2020-08-31, § 152 följande omröstningsdistrikt med
lokaler att gälla för folkomröstningen den 12 december 2020.
Svalöv Norra – Heleneborgshallen, sal B
Svalöv Södra – Heleneborgshallen, sal C
Teckomatorp – Norrvidinge Parkskolan
Billeberga - Tågarp – Idrottshallen
Kågeröd – Idrottshallen
Röstånga – Turistinformationen
Valnämnden bemyndigades att vid behov revidera fullmäktiges beslut avseende
omröstningslokaler om behov uppstod.
Kommunförvaltningen föreslår att omröstningslokalen i Billeberga ändras från
idrottshallen till scoutstugan i Billeberga. Likaså föreslår kommunförvaltningen
att Dumlestugan i Kågeröd används som omröstningslokal istället för
idrottshallen. Till sist föreslår förvaltningen att Torgskolan i Teckomatorp ska
vara omröstningslokal för distriktet Teckomatorp - Norrvidinge. Anledning till
föreslagna ändringar är att kansliet vid besök i de olika lokalerna fann dessa än
mer tillgänglighetsanpassade än tidigare lokaler. Även om vallagens krav på
hur en vallokal ska vara inrättad inte gäller vid folkomröstningar har
förvaltningen vid förslag till ändrade lokaler haft vallagens krav i beaktande.
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
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anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan
påverka väljaren i samband med röstningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-08-31, § 152

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): 1) Med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2020-0831, § 152 p. 5 ändras lokalerna i Billeberga, Kågeröd och Teckomatorp till att
lokalerna enligt nedan istället ska användas som omröstningslokaler den 12
december 2020:
•

Billeberga – scoutstugan

•

Kågeröd – Dumlestugan

•

Teckomatorp - Norrvidinge – Torgskolan

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 12-2020

§ 13 Placeringsdistrikt vid folkomröstning den 12
december 2020 i Svalövs kommun
Valnämndens beslut
1. Omröstningsdistrikt Svalöv Norra är placeringsdistrikt vid folkomröstning
den 12 december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vid fastställande av röstlängden ska ett omröstningsdistrikt finnas som ska vara
”placeringsdistrikt”. Ett placeringsdistrikt är det distrikt som röstberättigade, som
inte är folkbokförda på någon fastighet i kommunen, ska rösta i.
Inför folkomröstningen i Svalövs kommun den 12 december 2020 föreslår
kommunförvaltningen att Svalöv Norra ska vara placeringsdistrikt för de
personer som inte är folkbokförda på en fastighet i kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): Omröstningsdistrikt Svalöv Norra
är placeringsdistrikt vid folkomröstning den 12 december 2020.

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 9-2020

§ 14 Lokaler och öppettider för förtidsröstning och
valdag 2-12 december
Valnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till lokaler och öppettider för förtidsröstning diskuterades.

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD): Informationen noteras.

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 10-2020

§ 15 Ersättning till röstmottagare, ordförande och vice
ordförande vid folkomröstning 2020
Valnämndens beslut
1. Timlön för röstmottagare vid folkomröstningen 2020 fastställs till 209 kr.
2. Grundtillägg för ordförande och vice ordförande i röstningslokal 2020
fastställs till 1300 kr.

Sammanfattning av ärendet
Röstmottagare och ordförande resp. vice ordförande i vallokal ska enligt
bestämmelserna avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i
allmänna val anställas.
Timlönen fastställs inför varje val eller folkomröstning av valnämnden. Lön
erhålls per påbörjad timme.
Timlön för röstmottagare, ordförande och vice ordförande i röstningslokal 2020
föreslås vara 209 kr, vilket motsvarar den timlön som röstmottagare erhöll
under EU-valet 2019. För tjänstgöring under röstningsdagen innebär detta en
lön om ca 296 kr/h, då det tillkommer Ob-ersättning och semesterersättning.
Ordförande och vice ordförande i röstningslokal ersätts på röstningsdagen med
timlön i enlighet med röstmottagarna. De erhåller utöver detta även ett
grundtillägg för ökat ansvar under röstningsdagen. Detta grundtillägg fastställs
av valnämnden.
Grundtillägg till ordförande och vice ordförande i röstningslokal 2020 föreslås
vara 1300 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15
Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i
allmänna val, antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29, § 7

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Timlön för röstmottagare vid
folkomröstningen 2020 fastställs till 209 kr. 2) Grundtillägg för ordförande och
vice ordförande i röstningslokal 2020 fastställs till 1300 kr.

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 11-2020

§ 16 Inriktningsbeslut avseende förtroendevalda
röstmottagare
Valnämndens beslut
1. Den som i enlighet med kommunallagens definition är förtroendevald får
inte utses till röstmottagare i samband med kommunal folkomröstning.

Sammanfattning av ärendet
Valnämndens fattade 2019-04-03, § 21 ett inriktningsbeslut som löd enligt
följande: Den som i enlighet med kommunallagens definition är förtroendevald
får inte utses till röstmottagare.
Med detta beslut säkerställde valnämnden att Svalövs kommun levde upp till
rekommendationen från 2011 års vallagskommitté. Kommittén anser att en
person som kandiderar på lista inte ska tjänstgöra som röstmottagare.1
Att väljarnas förtroende för valprocessen upprätthålls och att valet både är och
upplevs som fritt från påverkan är av yttersta vikt. Vid tidigare val har det funnits
incidenter där ordförande i vallokal fått ingripa då röstmottagare diskuterat
politik i lokalen samt tillfällen när väljare kontaktat valadministrationen och
ifrågasatt lämpligheten i att för allmänheten väl kända förtroendevalda
tjänstgjort som röstmottagare.
Då samma problematik går att finna vid kommunala folkomröstningar, förslår
förvaltningen att valnämnden fattar ett likalydande avseende även dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15
Valnämndens beslut 2019-04-03, § 21
E-röstning och andra valfrågor, SOU 2013:24

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD), Kim Hellström (SD), Anette Hallberg (S) och Pernilla
Ekelund (L): Den som i enlighet med kommunallagens definition är
förtroendevald får inte utses till röstmottagare i samband med kommunal
folkomröstning.

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

1
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Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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Dnr VN 13-2020

§ 17 Krav vid rekrytering av röstmottagare inför
folkomröstning
Valnämndens beslut
1. Grundläggande krav för röstmottagare i röstningslokal är följande:
 Myndig
 Genomgått utbildning för röstmottagare
 Har ett hälsotillstånd som möjliggör genomförande av
arbetsuppgifterna
 I övrigt är lämplig för uppdraget
2. Det är meriterande om den sökande har administrativ erfarenhet samt
är bosatt i kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen föreslår att valnämnden antar ett antal grundläggande krav som
ställs på de röstmottagare som rekryteras inför folkomröstningen 2020.
Av vallagen framgår att endast de röstmottagare som fått sådan utbildning som
behövs för uppdraget kan förordnas. Detta krav anser förvaltningen även borde
omfatta tjänstgörande röstmottagare vid folkomröstning.
Vidare anses det lämpligt att den som ska arbeta som röstmottagare är myndig,
har en tillräckligt god hälsa för att kunna genomföra uppdraget samt i övrigt är
lämplig.
Det anses meriterande att den sökande har administrativ erfarenhet samt är
bosatt i kommunen. För att möjliggöra att tjänstemän tjänstgör som
röstmottagare ställs dock inget krav på att röstmottagare ska vara från
kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Grundläggande krav för
röstmottagare i röstningslokal är följande:
• Myndig
• Genomgått utbildning för röstmottagare
• Har ett hälsotillstånd som möjliggör genomförande av arbetsuppgifterna
• I övrigt är lämplig för uppdraget
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2) Det är meriterande om den sökande har administrativ erfarenhet samt är
bosatt i kommunen.

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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§ 18 Val av dataskyddsombud för valnämnden
Valnämndens beslut
1. Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses till dataskyddsombud från
och med 2020-10-01.
2. Nuvarande dataskyddsombud entledigas från och med 2020-10-01.
3. Förvaltningen uppdras meddela Datainspektionen dataskyddsombudets
kontaktuppgifter.

Sammanfattning av ärendet
Regler om dataskyddsombud finns i dataskyddsförordningen. Resp
nämnd/styrelse (s k personuppgiftsansvarig) ska utse ett dataskyddsombud.
Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland
annat att samla in information om hur organisationen behandlar
personuppgifter, att kontrollera att organisationen följer bestämmelser och
interna styrdokument informera och ge råd inom organisationen.
Dataskyddsombudet ska också ge råd om konsekvensbedömningar, vara
kontaktperson för Datainspektionen, vara kontaktperson för de registrerade och
personalen inom organisationen samarbeta med Datainspektionen, till exempel
vid inspektioner.
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer
dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den
personuppgiftsansvariga eller hos personuppgiftsbiträdet.
Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att ha
utfört sina arbetsuppgifter.
Beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling har varit
dataskyddsombud för flertalet nämnder och styrelser, men p g a en
tjänstledighet 2020-10-01 – 2021-03-31, föreslås den planerade organisatoriska
förändringen gällande GDPR genomföras redan 2020-10-01, och inte 2021-0101, när administrativa avdelningens kanslienhet också bl a övertar revisionens
administration. Resurssättning planeras göras i budget 2021, plan 2022 – 2023.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-15
Valnämndens protokoll 2019-04-03, § 24 (Dnr 13-2018)

Förslag till beslut på sammanträdet
Hans Lindström (SD), Kim Hellström (SD), Anette Hallberg (S), Pernilla Ekelund
(L) och Kate Haeggstrom (C): 1) Nämndsekreterare/jurist Sara Månsson utses
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till dataskyddsombud från och med 2020-10-01. 2) Nuvarande
dataskyddsombud entledigas från och med 2020-10-01. 3) Förvaltningen
uppdras meddela Datainspektionen dataskyddsombudets kontaktuppgifter.

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

§ 19 Information
Valnämndens beslut
1. Informationen noteras

Sammanfattning av ärendet
a) Upphandling av tryckeri (VN 8 -2020)
Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA)
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