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Dnr 19-2021 

§ 10 Placeringsdistrikt vid folkomröstning den 12 
december 2021 i Svalövs kommun 

Valnämndens beslut 

1. Omröstningsdistrikt Svalöv Norra är placeringsdistrikt vid folkomröstning 
den 12 december 2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid fastställande av röstlängden ska ett omröstningsdistrikt utses som 
”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 2021 föreslår 
kommunförvaltningen att Svalöv Norra ska vara placeringsdistrikt för de 
personer som inte är folkbokförda på en fastighet i kommunen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Omröstningsdistrikt Svalöv Norra är placeringsdistrikt 
vid folkomröstning den 12 december 2021. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 20-2021 

§ 11 Lokaler och öppettider för förtidsröstning 2-12 
december 2021 

Valnämndens beslut  

1. Följande lokaler ska användas som förtidsröstningslokaler:  

 Svalöv södra och Svalöv norra – Kommunhuset/fullmäktigesalen 

 Teckomatorp – Norrvidinge – Församlingshemmet  

 Kågeröd – Dumlestugan 

 Stenestad – Biblioteksföreningens lokal 

 Billeberga – Scoutstugan 

 Tågarp – Församlingshemmet 

 Röstånga - Konga - Ask – Turistinformationen 
 

2. Öppettider för förtidsröstningslokalerna i Svalöv, Teckomatorp, 
Kågeröd, Billeberga och Röstånga-Konga-Ask fastställs enligt följande: 

 Vardagar mellan kl. 15-19. 

 Helger mellan kl. 11-15. 

 Omröstningsdagen den 12 december mellan kl. 8-20.  
 

3. Öppettider för förtidsröstningslokalen i Stenestad fastställs enligt 
följande: Lördagen den 12 december mellan kl. 10-13.  
 

4. Öppettider för förtidsröstningslokalen i Tågarp fastställs enligt följande: 

 Söndagen den 5 december kl. 11-15. 

 Torsdagen den 9 december kl. 15-19. 

 Lördagen den 12 december mellan kl. 10-17.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden fattade 2020-08-31 beslut om lokaler för folkomröstningen den 12 
december för följande distrikt och till följande lokaler:  

• Svalöv Norra, Heleneborgshallen, sal B. 

• Svalöv Södra, Heleneborgshallen, sal C. 

• Teckomatorp- Norrvidinge, Församlingshemmet. 

• Billeberga – Tågarp, Scoutstugan.  

• Kågeröd – Dumlestugan.  

• Röstånga – Turistinformationen. 

Det är tidseffektivt och lämpligt att lokalerna i Teckomatorp, Billeberga, Kågeröd 
och Röstånga även används som förtidsröstningslokaler. Vad gäller lokaler i 
Svalövsdistrikten har kommunfullmäktigesalen vid tidigare val använts som 
förtidsröstningslokal och detta har tidigare fungerat bra.  
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Möjligheten att förtidsrösta i Stenestad och Tågarp betraktas som extra service 
till röstningsberättigade i distrikten, där sådan möjlighet tidigare har erbjudits i 
samband med allmänna val. Förvaltningen bedömer att denna service fortsatt 
bör erbjudas.  

Beslut behöver även fattas avseende öppettider vid förtidsröstningen. 

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 
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som kan 
påverka väljaren i samband med röstningen. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 
Valnämndens protokoll 2021-08-31, § 4 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Följande lokaler ska användas som 
förtidsröstningslokaler:  

 Svalöv södra och Svalöv norra – Kommunhuset/fullmäktigesalen 

 Teckomatorp – Norrvidinge – Församlingshemmet  

 Kågeröd – Dumlestugan 

 Stenestad – Biblioteksföreningens lokal 

 Billeberga – Scoutstugan 

 Tågarp – Församlingshemmet 

 Röstånga - Konga - Ask – Turistinformationen 
 

2) Öppettider för förtidsröstningslokalerna i Svalöv, Teckomatorp, Kågeröd, 
Billeberga och Röstånga-Konga-Ask fastställs enligt följande: 

 Vardagar mellan kl. 15-19. 

 Helger mellan kl. 11-15. 

 Omröstningsdagen den 12 december mellan kl. 8-20.  
 

3) Öppettider för förtidsröstningslokalen i Stenestad fastställs enligt följande: 
Lördagen den 12 december mellan kl. 10-13.  

 
4) Öppettider för förtidsröstningslokalen i Tågarp fastställs enligt följande: 

 Söndagen den 5 december kl. 11-15. 

 Torsdagen den 9 december kl. 15-19. 

 Lördagen den 12 december mellan kl. 10-17.  
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 21-2021 

§ 12 Öppettider för omröstningslokaler den 12 
december 2021 

Valnämndens beslut  

1. Öppettider för omröstningslokaler vid folkomröstning den 12 december 
2021 fastställs till klockan 8.00- 20.00. 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut behöver fattas om öppettider för omröstningslokaler i samband med 
folkomröstning den 12 december 2021. Valkansliets förslag till öppettider under 
omröstningsdagen är klockan 8.00- 20.00.  

Följande lokaler kommer att användas som omröstningslokaler den 12 
december:  

• Svalöv Norra, Heleneborgshallen, sal B 

• Svalöv Södra, Heleneborgshallen, sal C 

• Teckomatorp- Norrvidinge, Församlingshemmet 

• Billeberga – Tågarp, Scoutstugan  

• Kågeröd, Dumlestugan  

• Röstånga, Turistinformationen 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Öppettider för omröstningslokaler vid folkomröstning 
den 12 december 2021 fastställs till klockan 8.00- 20.00. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 22-2021 

§ 13 Krav vid rekrytering av röstmottagare inför 
allmänna val och folkomröstningar 

Valnämndens beslut  

1. Valnämnden ställer följande grundläggande krav på röstmottagare i 
samband med allmänna val och folkomröstningar:  

• Röstmottagaren ska vara myndig. 

• Röstmottagaren ska ha genomgått utbildning för röstmottagare. 

• Röstmottagaren ska ha ett hälsotillstånd som möjliggör 
genomförande av arbetsuppgifterna. 

• Röstmottagaren ska i övrigt vara lämplig för uppdraget. 

2. Det är meriterande om den sökande har administrativ erfarenhet samt 
är bosatt i kommunen. 

3. Beslutet gäller vid folkomröstning 2021 och framgent vid allmänna val 
och folkomröstningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen föreslår att valnämnden ställer ett antal grundläggande krav på 
de röstmottagare som rekryteras inför folkomröstningar och allmänna val.   

Av vallagen framgår att endast de röstmottagare som fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget kan förordnas. Förvaltningen bedömer att kravet på 
utbildning även bör omfatta tjänstgörande röstmottagare i samband med 
folkomröstning.  

Vidare bedömer förvaltningen att den som ska arbeta som röstmottagare bör 
vara myndig, ha en tillräckligt god hälsa för att kunna genomföra uppdraget 
samt i övrigt vara lämplig för uppdraget.  

Det bör vidare anses meriterande om den sökande har administrativ erfarenhet 
samt om den sökande är bosatt i kommunen. För att möjliggöra att tjänstemän 
tjänstgör som röstmottagare bör bosättning i kommunen dock inte utgöra ett 
krav vid rekryteringen.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Valnämnden ställer följande grundläggande krav på 
röstmottagare i samband med allmänna val och folkomröstningar:  

 Röstmottagaren ska vara myndig. 

 Röstmottagaren ska ha genomgått utbildning för röstmottagare. 

 Röstmottagaren ska ha ett hälsotillstånd som möjliggör genomförande av 
arbetsuppgifterna. 
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 Röstmottagaren ska i övrigt vara lämplig för uppdraget. 

2) Det är meriterande om den sökande har administrativ erfarenhet samt är 
bosatt i kommunen. 

3) Beslutet gäller vid folkomröstning 2021 och framgent vid allmänna val och 
folkomröstningar. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 23-2021 

§ 14  Normschema för folkomröstningslokal 2021 

Valnämndens beslut  

1. Normschema för folkomröstningslokaler 2021 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden överskred kraftigt sin budget 2018, detta berodde till största del på 
att kostnaden per arbetad timma ökande tillsammans med en ökad bemanning 
sett till tidigare år. Bemanningen på valdagen skilde sig mycket mellan olika 
distrikt, utan att detta kunde förklaras av exempelvis distriktens storlek.  

För att kunna prognostisera lönekostnaderna beslutade valnämnden inför EU-
valet 2019 om att inrätta ett normschema, vilket respektive ordförande skulle 
förhålla sig till vid schemaläggning. Utifrån utvärderingen efter EU-valet, har  
förvaltningen gjort bedömningen att normschema fungerade väl, då det 
skapade en förutsägbarhet vad gäller antalet röstmottagare som bör rekryteras  
samt att kostnaden går att prognostisera.  

Normschemat fastslår att det i varje folkomröstningslokal tjänstgör sex 
röstmottagare, utöver ordförande och vice ordförande. Det finns utöver detta en 
pool av ersättare, där målet är att poolen består av 10 personer.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-30 
Förslag till normschema, daterad 2021-09-27 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Normschema för folkomröstningslokaler 2021 antas. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 24-2021 

§ 15 Valadministratörer för Folkomröstning 2021 samt 
val till riksdag, kommun och region 2022 

Valnämndens beslut  

1. Linnea Tingne, Louise Linde, Jonathan Olsson och Sara Månsson utses 
till valadministratörer för Folkomröstning 2021 samt val till riksdag, 
kommun och region 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden föreslås utse de tjänstemän som från förvaltningens sida kommer 
att arbeta med Folkomröstningen 2021 samt valet 2022 till valadministratörer. 
Detta i syfte att med ett gemensamt begrepp kunna utpeka dessa som 
delegater.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-10 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Linnea Tingne, Louise Linde, Jonathan Olsson och 
Sara Månsson utses till valadministratörer för Folkomröstning 2021 samt val till 
riksdag, kommun och region 2022.  

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 25-2021 

§ 16  Delegationsordning, valnämnden 2021 

Valnämndens beslut  

1. Valnämnden noterar gällande delegationsordning. 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade 2020-09-07, § 8 anta reviderad delegationsordning för 
valnämnden.  

Revideringen genomfördes med anledning av kommunfullmäktiges beslut om 
kommunal folkomröstning den 12 december 2020.  

Inför folkomröstning den 12 december 2021 har kommunförvaltningen på nytt 
granskat delegationsordningen, i syfte att säkerställa dess ändamålsenlighet 
inför folkomröstningen.  

Kommunförvaltningen bedömer att inga ytterligare förändringar behöver göras i 
delegationsordningen inför folkomröstningen 2021. Detta eftersom den översyn 
som genomfördes inför den uppskjutna folkomröstningen 2020 fortsatt anses 
vara ändamålsenlig inför folkomröstningen 2021.   

Valnämnden föreslås notera gällande delegationsordning för nämnden.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 
Valnämndens protokoll 2020-09-07, § 8. 
Delegationsordning för valnämnden i Svalövs kommun, daterad den 7 
september 2020  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Valnämnden noterar gällande delegationsordning. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 26-2021 

§ 17 Förslag till reviderade ersättningar för 
röstmottagare samt ordförande och vice 
ordförande i vallokal 

Valnämndens beslut  

1. Arvode för ordförande och vice ordförande i röstningslokal 2021 
fastställs till 4500 kronor. 

2. Arvode för röstmottagare i röstningslokal 2021 fastställs till 3000 kronor.  

3. Timarvode för röstmottagare vid förtidsröstning i samband med 
folkomröstning 2021 fastställs till 250 kronor.  

4. Timarvode till ersättande röstmottagare fastställs till 125 kronor per 
timme för den tid de står till förfogande men inte tjänstgör. 

5. Timarvode för deltagande i obligatorisk utbildning i samband med 
folkomröstning 2021 fastställs till 250 kronor. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2021-09-27, § 215 beslut om reviderade 
ersättningsbestämmelser för röstmottagare i allmänna val och kommunala 
folkomröstningar. I enlighet med bestämmelserna ska ersättningsnivåer 
fastställas av valnämnden inför varje val eller folkomröstning. 

Förvaltningen har inför folkomröstning 2021 sett över arvoden till röstmottagare, 
ordföranden och vice ordföranden i enlighet med de nya bestämmelserna. 

Uppskattad kostnad för arvoden till uppdragstagare i samband med 
folkomröstningen 2021 blir enligt förslaget 318 000 kronor. Det innebär en 
beräknad besparing för valnämnden om cirka 48 000 kronor i jämförelse med 
tidigare ersättningsbestämmelser.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Arvode för ordförande och 
vice ordförande i röstningslokal 2021 fastställs till 4500 kronor. 2) Arvode för 
röstmottagare i röstningslokal 2021 fastställs till 3000 kronor. 3) Timarvode för 
röstmottagare vid förtidsröstning i samband med folkomröstning 2021 fastställs 
till 250 kronor. 4) Timarvode till ersättande röstmottagare fastställs till 125 
kronor per timme för den tid de står till förfogande men inte tjänstgör.  
5) Timarvode för deltagande i obligatorisk utbildning i samband med 
folkomröstning 2021 fastställs till 250 kronor. 
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Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr 27-2021 

§ 18 Fullmakt för hantering och förmedling av 
sekretesskyddade personuppgifter 

Valnämndens beslut  

1. Louise Linde, Sara Månsson och Linnea Tingne ges fullmakt för 
hantering och förmedling av sekretesskyddade personuppgifter 

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunal folkomröstning är det inte möjligt att generera dubblettröstkort  
via valportalen. Istället förmedlar Valmyndigeten en fil innehållande  
samtliga röstberättigades personuppgifter, vilket inkluderar de som har skyddad 
identitet. 

Endast ett fåtal individer bör ha åtkomst till denna fil. Vid behov av 
dubblettröstkort har tjänstgörande röstmottagare tillgång till ett  
journummer till vilket de kan ringa i syfte att muntligen erhålla de uppgifter som 
behövs för att skapa ett manuellt dubblettröstkort. Person med skyddad identitet 
kan även beställa ett dubblettröstkort som överlämnas personligen. 

Förvaltningen föreslår att Louise Linde, Sara Månsson och Linnea Tingne ska 
ha tillgång till filen, med uppdrag att till röstmottagare och vid behov förmedla 
uppgifter för upprättande av manuella dubblettröstkort. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Louise Linde, Sara Månsson 
och Linnea Tingne ges fullmakt för hantering och förmedling av 
sekretesskyddade personuppgifter. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, SAMA, LATE) 
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Dnr 28-2021 

§ 19 Förordnande av ordförande, vice ordförande samt 
röstmottagare i samband med folkomröstning 
2021 

Valnämndens beslut  

1. Valnämnden förordar personer upptagna i bilaga 1, daterad daterat den 
15 oktober 2021, som ordföranden och vice ordföranden i 
omröstningslokal, under förutsättning att obligatorisk utbildning 
genomförs.  

2. Valnämnden förordar personer upptagna i bilaga 2, daterat den 15 
oktober 2021, som röstmottagare i omröstningslokal på omröstningsdag 
samt i röstningslokal under förtidsröstning, förutsatt att obligatorisk 
utbildning genomförs. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden, vice ordföranden samt röstmottagare ska utses inför 
folkomröstningen den 12 december 2021 med tillhörande 
förtidsröstningsperiod. Vid rekryteringen har valadministrationen tillsett att 
samtliga personer som föreslås för tjänstgöring är myndiga, har ett 
hälsotillstånd som möjliggör genomförande av arbetsuppgifterna samt i övrigt är 
lämpliga för uppdraget.   

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 
Förslag till ordföranden och vice ordföranden i omröstningslokal, daterad 2021-
10-14 
Förslag till röstmottagare i omröstningslokal samt förtidsröstningslokal, daterad 
2021-10-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Valnämnden förordar personer upptagna i bilaga 1, 
daterad daterat den 15 oktober 2021, som ordföranden och vice ordföranden i 
omröstningslokal, under förutsättning att obligatorisk utbildning genomförs.  
2) Valnämnden förordar personer upptagna i bilaga 2, daterat den 15 oktober 
2021, som röstmottagare i omröstningslokal på omröstningsdag samt i 
röstningslokal under förtidsröstning, förutsatt att obligatorisk utbildning 
genomförs. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar i 
enlighet med dessa.  
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Dnr 29-2021 

§ 20 Ändrade distriktskoder för valdistrikt i Svalövs 

Valnämndens beslut  

1. Distriktskoder för valdistrikten i Svalövs kommun på ett sådant sätt att 
nytt valdistrikt Svalöv Östra tilldelas distriktskod 101, nytt valdistrikt 
Svalöv Västra tilldelas distriktskod 301 samt att distriktskoden för 
befintligt valdistrikt Röstånga-Konga-Ask ändras från 1301 till 401. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 27 september 2021, § 214 beslut om ny 
valdistriktsindelning inför allmänna val 2022. Detta på ett sådant sätt att 
valdistrikten Svalöv Södra och Svalöv Norra delas i totalt tre distrikt som får 
namnen Svalöv Norra, Svalöv Östra och Svalöv Västra.  

Distrikten behöver tilldelas nya distriktskoder.  

Valadministrationen föreslår att distriktskoder för valdistrikten i Svalövs kommun 
på ett sådant sätt att nytt valdistrikt Svalöv Östra tilldelas distriktskod 101, nytt 
valdistrikt Svalöv Västra tilldelas distriktskod 301 samt att distriktskoden för 
befintligt valdistrikt Röstånga-Konga-Ask ändras från 1301 till 401. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-14 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1) Distriktskoder för valdistrikten i Svalövs kommun på ett 
sådant sätt att nytt valdistrikt Svalöv Östra tilldelas distriktskod 101, nytt 
valdistrikt Svalöv Västra tilldelas distriktskod 301 samt att distriktskoden för 
befintligt valdistrikt Röstånga-Konga-Ask ändras från 1301 till 401. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE, SAMA) 
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Dnr - 

§ 21  Information  

Valnämndens beslut  

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

a) Utbildning för röstmottagare, ordföranden samt vice ordföranden, 
Folkomröstning 12 december 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (-) 
 


