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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.16 

Beslutande Kate Haeggstrom (C) 
Hans Lindström (SD), ordf. 
Anette Hallberg (S), vice ordf. 
Rune Olsson (L) tjg. ers. för Pernilla Ekelund (L) 
- (SD) 
 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- (C)  
- (SD) 
- (S) 
- (SD) 
 

Övriga deltagare Filip Andersson, vik. nämndsekreterare 
Linnéa Tingne, valsamordnare 
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Utses att justera Anette Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, 2022-11-22 kl. 14.30 

Justerade 
paragrafer §§ 38 - 40 

Sekreterare   

 Filip Andersson  

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Anette Hallberg (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-11-22 

Anslaget under tiden Anslå – Ta ner 

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Filip Andersson  
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Dnr VN 37-2022 

§ 39 Uppföljning efter allmänna val 2022 

Valnämndens beslut 
 I  

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Valdeltagandet i kommunen minskade från 2018 års 87,7% till 84,8%, vilket 
speglar ett nationellt mönster. Förtidsröstningen ökade som en andel av det 
totala antalet mottagna röster, från 41% år 2018 till 47% 2022. Valmyndigheten 
bedömer att betydelsen av förtidsröstning kommer att fortsätta öka även 
framöver. 

Inga överklaganden av valresultatet gällande Svalövs kommun har delgetts 
valnämnden och inga allvarliga säkerhetsincidenter har förekommit. 

Valadministrationen bedömer att genomförandet av valet i allt väsentligt har 
fungerat mycket bra, men att öppethållande och bemanning under 
förtidsröstningen bör ses över på nytt inför kommande val.  

Inför budget 2024 bör nämnden ta höjd för behov av en delning av 
Teckomatorp-Norrvidinges valdistrikt, liksom det fortsatta behovet av 
valadministrativt system och inköp av de externa tjänster som möjliggör en liten 
valadministration. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-15 
Ekonomisk sammanställning, daterad 2022-11-15 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Informationen noteras. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (LATE, MLAN, FPAN) 
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Dnr VN 05-2022 

§ 40 Redovisning av delegationsbeslut 

Valnämndens beslut 
 I  

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av gällande delegeringsordning.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2022-05-16 – 2022-11-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Beslutsgång 

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

Protokollet ska skickas till: 
- 
 


