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Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, 14.00 – 15.10 
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Utses att justera Ingrid Ekström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2019-02-06, kl. 15.15 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 8 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Pernilla Ekelund (L)  

Justerare  
 

 Ingrid Ekström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2019-02-06 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Ärendet "Vallokaler, EU-valet 2019" lades till dagordningen vid sammanträdet.  
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Dnr - 

§ 2 Information  

Valnämndens beslut  
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Introduktion till valnämndens verksamhet  

b) Öppettider för förtidsröstningslokaler (Dnr 2-2019) 

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 3-2019 

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande i vallokal, 
2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Ordförande och vice ordförande utses enligt bilaga 1, daterad 2019-02-
06, version 2, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram förslag till ordförande och vice ordförande i 
vallokaler inför EU-valet 2019.  

Ordförande i varje distrikt föreslås vara en tjänsteman, detta för att bland annat 
underlätta hanteringen av nycklar och larm i våra egna lokaler och den löpande 
kontakten fram till valet.  

Vice ordförande i respektive vallokal föreslås vara en erfaren röstmottagare, 
som inte innehar en anställning av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, daterad 2019-02-06, version 2 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Ordförande och vice ordförande utses enligt bilaga 1, 
daterad 2019-02-06, version 2, under förutsättning att obligatorisk utbildning 
genomförs. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr 4-2019 

§ 4 Ersättning till röstmottagare, ordförande och vice 
ordförande, 2019  

Valnämndens beslut  
 

1. Timlön för röstmottagare vid valet 2019 fastställs till 209 kr. 

2. Grundtillägg för ordförande och vice ordförande i vallokal 2019 fastställs 
till 1300 kr.  

3. Normschema för vallokaler 2019 antas. 

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 av valnämnden. Lön erhålls per påbörjad 
timme.  

Timlön för röstmottagare, ordförande och vice ordförande i vallokal 2019 
föreslås vara 209 kr. För tjänstgöring under valdagen innebär detta en lön om 
ca 296 kr/h, då det tillkommer Ob-ersättning och semesterersättning.  

Ordförande och vice ordförande i vallokal ersätts på valdagen med timlön i 
enlighet med röstmottagarna. De erhåller utöver detta även ett grundtillägg för 
ökat ansvar under valdagen. Detta grundtillägg fastställs av valnämnden.  

Grundtillägg till ordförande och vice ordförande i vallokal 2019 föreslås vara 
1300 kr.  

Beslutsunderlag 

Bestämmelser avseende ersättning och anställning av röstmottagare m fl i 
allmänna val, antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29, § 7  
Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning av valet 2018 
Bilaga 2, Normschema  
Bilaga 3, Omvärldsanalys 
Ordförandemissiv, daterad 2019-02-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L), Ingrid Ekström (SD) och Anette Hallberg (S): 1.Timlön för 
röstmottagare vid valet 2019 fastställs till 209 kr. 2. Grundtillägg för ordförande 
och vice ordförande i vallokal 2019 fastställs till 1300 kr. 3. Normschema för 
vallokaler 2019 antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Dnr 5-2019 

§ 5 Kommunikationsplan, 2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Kommunikationsplan, daterad 2019-01-31 antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till Kommunikationsplan för EU-valet 
2019. Syftet med kommunikationsplanen är att stödja valnämnden och de 
tjänstemän som arbetar med information och kommunikation kring valet. Syftet 
är även att klargöra vilka aktörer som ansvarar för de olika delarna i 
kommunikationen kring valet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kommunikationsplan, daterad 2019-01-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): Kommunikationsplan, daterad 2019-01-31 antas. 

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 12-2018 

§ 6 Revidering av delegationsordning för valnämnden  

Valnämndens beslut  
 

1. Delegationsordning för valnämnden revideras i enlighet med 
förvaltningens förslag daterat 2019-01-18. 

2. Sara Månsson, Lucinda Melén, Louise Linde, Malin Vagnér och Helena 
Heintz utses till valadministratörer för val till Europaparlamentet 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden antog 2018-04-26, § 11 en delegationsordning. Med erfarenheter 
från valet under hösten 2018 anser förvaltningen att det finns behov att revidera 
delegationsordningen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en reviderad 
delegationsordning.  

Förändringarna består i huvudsak i följande:  

- Delegationen av beslut om begränsade öppettider upphör.  

- Delegation av valadministrativa ärenden sker enbart till valadministratörerna.  

- Rent redaktionella ändringar 

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 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-18 
Förslag till reviderad delegationsordning för Valnämnden, daterad 2019-01-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 1. Delegationsordning för valnämnden revideras i enlighet 
med förvaltningens förslag daterat 2019-01-18. 2. Sara Månsson, Lucinda 
Melén, Louise Linde, Malin Vagnér och Helena Heintz utses till 
valadministratörer för val till Europaparlamentet 2019.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(12) 
Sammanträdesdatum 

2019-02-06 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 7 Sammanträdestider för valnämnden 2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämnden sammanträder år 2019 under följande dagar (kl. 14.00): 
6/3 och 3/4.   

2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra sammanträde, liksom att om 
det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Sammanfattning av ärendet 

Det noteras att ordföranden enligt förslaget äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 1. Valnämnden sammanträder år 2019 under följande 
dagar (kl. 14.00): 6/3 och 3/4. 2. Ordförande äger rätt att kalla till ett extra 
sammanträde, liksom att om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in ett 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
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Dnr 6-2019 

§ 8 Vallokaler, EU-valet 2019 

Valnämndens beslut  
 

1. Följande lokaler ska under valet 2019 användas som vallokaler: 

- Svalöv Norra: Heleneborgshallen/lokal B 

- Svalöv Södra: Heleneborgshallen/lokal C 

- Teckomatorp-Norrvidinge: Teckomatorps församlingshem  

- Kågeröd-Stenestad: Lunnaskolan/matsal 

- Billeberga-Tågarp: Billeshögsskolan/idrottshall 

- Röstånga-Konga-Ask: Midgårdsskolan/matsal 

 

Sammanfattning av ärendet 

Av vallagen 4 kap. 20 § framgår det att en vallokal ska vara lämplig och i fråga 
om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ge väljarna goda möjligheter 
att rösta. 

En vallokal 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 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. 

Vid tidigare val har Heleneborgsskolan använts som vallokal för båda Svalövs-
distrikten, men detta har inte fungerat ändamålsenligt. Därför föreslås istället 
lokaler i Heleneborgshallen, vilka är i anslutning till varandra, men med 
möjlighet till att dela av den gemensamma korridoren och använda separata in- 
och utgångar för respektive distrikt. 

Församlingshemmet i Teckomatorp föreslås, trots sin anknytning till viss religiös 
sammanslutning, att användas i brist på andra lämpliga lokaler för ändamålet.    

Efter valet 2018 konstaterades att flera vallokaler varit för små och att detta 
skapat trängsel och köer, både in till lokalen och i lokalen. Inför valet 2019 har 
det också kommit nya krav på avskärmning av valsedelsställen, vilket innebär 
att ställen kommer ta upp en större yta av lokalen än tidigare. Med anledning av 
detta har förvaltningen valt att föreslå skolmatsalar och en idrottshall som 
vallokaler för resterande distrikt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-31 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Pernilla Ekelund (L): 1. Följande lokaler ska under valet 2019 användas som 
vallokaler: 

- Svalöv Norra: Heleneborgshallen/lokal B 

- Svalöv Södra: Heleneborgshallen/lokal C 

- Teckomatorp-Norrvidinge: Teckomatorps församlingshem  

- Kågeröd-Stenestad: Lunnaskolan/matsal 

- Billeberga-Tågarp: Billeshögsskolan/idrottshall 

- Röstånga-Konga-Ask: Midgårdsskolan/matsal 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


