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Utses att justera Eva Olofsson (C) 

Justeringens tid 
och plats 2019-06-18, kl. 14.40 

Justerade 
paragrafer §§ 27-29 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Pernilla Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Eva Olofsson (C)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-06-18 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  

 
 



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(6) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 27 Beslutad ärendelista 

§ 28 Uppföljning av EU-valet 2019 .................................................................... 4 
§ 29 Redovisning av delegationsbeslut............................................................. 6 



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(6) 
Sammanträdesdatum 

2019-06-18 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 26-2019 

§ 28 Uppföljning av EU-valet 2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Informationens noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

EU-valet 2019 hade ett valdeltagande på 51,56 % i Svalövs kommun, det är en 
ökning med 5,63 % jämfört med EU-valet 2014. Inga överklaganden av 
valresultatet gällande Svalövs kommun har delgetts valnämnden.  

Förtidsröstningen ökade i Svalövs kommununder EU-valet 2019 med 61%. 
Från ca 1300 förtidsröster under 2014 till ca 2100 under valet 2019.  

För att underlätta hanteringen av förtidsröster i kommunens vallokaler 
beställdes delad röstlängd till samtliga vallokaler samt att det tecknades ett 
avtal med Postnord avseende distribuering och sortering av förtidsröster.  

De förändringar gällande lokalerna som genomfördes har också varit lyckade, 
framför allt vad gäller vallokalerna i Svalöv samt förtidsröstningslokalen i 
Kågeröd.  

Inför valet 2019 fastställde också valnämnden ett normschema som varje 
ordförande skulle förhålla sig till. Normschemat har fungerat väl, bemanningen 
har, enligt tjänsterapporterna, sett nästan identiskt ut i samtliga distrikt och 
ingen ordförande har haft synpunkter på antalet röstmottagare per distrikt.  

EU-valet 2019 var också första valet att genomföras helt utan förtroendevalda i 
lokalerna och med tjänstepersoner som ordförande i varje lokal. Samtliga 
distrikt var fullt bemannande och det fanns 10 röstmottagare i ersättarpoolen att 
kalla in vid behov.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-18 
Anonymiserade enkätsvar, sammanställning daterad 2019-06-18 
Minnesanteckningar från uppföljningsmöte med ordförande och vice ordförande 
i vallokaler, daterad 2019-06-14 
Förtidsröstningsprotokoll, daterad 2019-06-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Informationens noteras. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, MAN) 
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Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
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Dnr 14-2019 

§ 29 Redovisning av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut  

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har sammanställ en redovisning av delegationsbeslut inför 
valnämndens sammanträde den 18 juni 2019. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av fattade delegationsbeslut, daterad 2019-06-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 


