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Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 14.00 – 14.30 

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) 

Övriga deltagare Louise Linde, enhetschef kansli  
Sara Månsson, nämndsekreterare  
 
Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande §§ 7- 10 
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Utses att justera Pernilla Ekelund (L) 

Justeringens tid 
och plats Kommunhuset, 2020-09-07, kl. 14.45 

Justerade 
paragrafer §§ 5 - 10 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Pernilla Ekelund (L)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-09-07 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr VN 6-2020 

§ 6 Äskande om medel för att genomföra 
folkomröstning  

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Valnämndens driftbudget 2020 tillförs en miljon kr för genomförandet av 
folkomröstning.   

2. Eventuellt överskott återförs till ursprunglig budgetpost.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 2020-08-31, § 216 följande beslut: Under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras förvaltningen inkomma 
med tilläggsäskande för genomförande av valet i driftbudget 2020 för beslut i 
kommunfullmäktige i september månad 2020. 

Förvaltningen föreslår valnämnden att äska en miljon kronor för genomförandet 
av folkomröstningen under 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-04 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 152 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-31, § 216 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD), Kim Hellström (SD), Pernilla Ekelund (L) och Anette 
Hallberg (S): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Valnämndens driftbudget 2020 tillförs en miljon kr för genomförandet av 
folkomröstning. 2) Eventuellt överskott återförs till ursprunglig budgetpost.   

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
LELE, SAMA, MAN 
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Dnr VN 7-2020 

§ 7 Röstningslokaler 

Valnämndens beslut   

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige fattade 2020-08-31, § 151 beslut om följande röstningslokaler:  

Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen: 
Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 
Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 
Teckomatorp - Norrvidinge Parkskolan  
Billeberga - Tågarp Idrottshallen  
Kågeröd  Idrottshallen 
Röstånga  Turistinformationen 

Vid samma tillfälle bemyndigade fullmäktige också valnämnden att revidera om 
det fanns behov.  

Förvaltningen återrapporterar till valnämnden från besökt av de beslutade 
lokalerna i distrikten Teckomatorp – Norrvidinge, Billeberga – Tågarp och 
Kågeröd.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-31, § 151  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VN 12-2018 

§ 8 Revidering av delegationsordning  

Valnämndens beslut 

1. Delegationsordning för valnämnden revideras i enlighet med 
förvaltningens förslag daterat 2020-09-07. 

2. Sara Månsson och Louise Linde utses till valadministratörer för 
kommunal folkomröstning den 12 december 2020. 

3. Delegationsordningen för valnämnden ska tillämpas även vid 
kommunala folkomröstningar.   

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden antog 2018-04-26, § 11 en delegationsordning. Med anledning av 
att kommunfullmäktige har beslutat att en kommunal folkomröstning ska 
genomföras den 12 december 2020 har förvaltningen valt att se över 
delegeringsordningen inför detta förfarande. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en reviderad delegationsordning.  
 
Förändringarna består i huvudsak i följande:  
 
- Enhetschef, kansli ges delegation att beträffande ekonomiärenden och ge 
henne behörighet som tidigare låg på administrativ chef. 

- Enhetschef, kansli ges delegation att underteckna 
personuppgiftsbiträdesavtal.   

- Valadministratörer ges delegation att hantera sekretesskyddade 
personuppgifter.    

- Enhetschef, kansli ges delegation att besluta om utbildning av röstmottagare, 
ordföranden och vice ordföranden. 

Valnämnden föreslås även utse de som från förvaltningens sida kommer att 
arbeta med valet till valadministratörer i syfte att med ett gemensamt begrepp 
kunna utpeka dessa som delegater. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning för Valnämnden, daterad 2020-09-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Delegationsordning för 
valnämnden revideras i enlighet med förvaltningens förslag daterat 2020-09-07. 
2) Sara Månsson och Louise Linde utses till valadministratörer för kommunal 
folkomröstning den 12 december 2020. 3) Delegationsordningen för 
valnämnden ska tillämpas även vid kommunala folkomröstningar.   
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr VN 5-2020 

§ 9 Tidsplan för folkomröstning den 12 december 
2020 

Valnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2020, § 152 att fastställa dag för 
omröstning till den 12 december 2020. Förvaltningen har månadsvis 
specificerat ett antal viktiga aktiviteter som behöver genomföras inför den 
kommunala folkomröstningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-04 
Valmyndighetens manual för kommunal folkomröstning 

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: 
- 
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Dnr VN 8-2020 

§ 10 Information 
 

Valnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Upphandling tryckeri (Dnr VN 8-2020) 

 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 
 
 
 
 


