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Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.30 – 14.43 

Beslutande Kate Haeggström (C) 
Hans Lindström (SD), ordf 
Anette Hallberg (S), vice ordf 
Rune Olsson (L), tjg ers för Pernilla Ekelund (L) 
Wioletta Kopanska Larsson (SD), tjg ers för Kim Hellström (SD) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 
 
 

Övriga deltagare Louise Linde, enhetschef 
Linnéa Tingne, valsamordnare/dataskyddshandläggare  
Jonathan Olsson, vik. nämndadministratör   
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Utses att justera Anette Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats 2022-03-02, kl. 15.00  Kommunledningskontoret 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 8 

Sekreterare   

 Jonathan Olsson   

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Anette Hallberg (S)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-03-02 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunledningskontorets närarkiv 

Underskrift   

 
Jonathan Olsson  
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§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Röstningslokaler vid allmänna val 2022 .................................................... 4 
§ 3 Vallokaler vid allmänna val 2022 ............................................................... 6 
§ 4 Justering av datum för valnämndens sammanträde den 25 maj 2022 ..... 8 
§ 5 Redovisning av delegationsbeslut............................................................. 9 
§ 6 Upphandling av valadministrativt system ................................................ 10 
§ 7 Ekonomiskt utfall av Svalövs kommuns folkomröstning 2021 ................ 12 
§ 8 Information ............................................................................................... 13 
 
Ärendena "Upphandling av valadministrativt system" och "Ekonomiskt utfall av 
Svalövs kommuns folkomröstning 2021" lades till dagordningen.  
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Dnr VN 6-2022 

§ 2 Röstningslokaler vid allmänna val 2022 

Valnämndens beslut 

1. Förtidsröstning ska erbjudas i Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, 
Tågarp, Kågeröd och Röstånga.  

2. Följande lokaler ska i samband med valet 2022 användas som 
röstningslokaler:  

- Svalöv: Fullmäktigesalen 

- Svalöv: Fridhems Folkhögskola 

- Billeberga: Tågarp: Scoutstugan 

- Röstånga: Turistinformationen 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden ska besluta om röstningslokaler för förtidsröstningen inför det 
allmänna valet den 11 september 2022. Förtidsröstningsperioden pågår från 
den 24 augusti till och med den 11 september 2022. 

Valadministrationen föreslår att förtidsröstning erbjuds i kommunens 6 största 
tätorter (Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Kågeröd och Röstånga), och 
att en lokal per sådan tätort utses som röstningslokal under förtidsröstningen. I 
Svalöv föreslås också att förtidsröstning erbjuds i Fridhems folkhögskola vid de 
datum då fullmäktigesalen behöver användas av för kommunfullmäktiges 
sammanträde.  

Möjligheten att förtidsrösta i Stenestad har betraktats som extra service till 
röstberättigade i Kågeröds valdistrikt i samband med allmänna val. Dock 
bedömer valadministrationen att biblioteksföreningens lokal, som tidigare 
använts i Stenestad, ur tillgänglighetssynpunkt inte är lämplig som 
röstningslokal. Det beror på att det inte är klarlagt att handikapphissen fungerar 
för de som inte kan ta sig upp själva till lokalen via trappa. Därför föreslår 
valadministrationen att förtidsröstning inte erbjuds i Stenestad vid valet 2022.  

Valadministrationen har sett ut lämpliga röstningslokaler i respektive ort, men 
ännu inte fått klartecken om tillgänglighet för önskade lokaler i Kågeröd, Tågarp 
och Teckomatorp. Nämnden kommer därför att få ta ställning till ytterligare 
förslag om lokaler vid kommande nämndssammanträde. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Förtidsröstning ska erbjudas i Svalöv, Teckomatorp, 
Billeberga, Tågarp, Kågeröd och Röstånga. 2. Följande lokaler ska i samband 
med valet 2022 användas som röstningslokaler: Svalöv: Fullmäktigesalen, 
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Svalöv: Fridhems Folkhögskola, Billeberga: Tågarp: Scoutstugan, Röstånga: 
Turistinformationen. 

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 VN 7-2022 

§ 3 Vallokaler vid allmänna val 2022 

Valnämndens beslut 

1. Följande lokaler ska under valet 2022 användas som vallokaler:  

- Svalöv Norra: Heleneborgshallen, sal B och C. 

- Svalöv Västra: Heleneborgshallen sal A1 

- Svalöv Östra: Heleneborgshallen sal A2 

- Teckomatorp-Norrvidinge: Församlingshemmet. 

- Billeberga-Tågarp: Idrottshallen Billeshögsskolan 

- Kågeröd: Idrottshallen Lunnaskolan 

- Röstånga: Matsalen Midgårds skola 

Sammanfattning av ärendet 

Av vallagen 4 kap 22 § framgår att varje kommun ska se till att det finns 
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om 
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att 
rösta. För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.   

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. 

Från februari 2022 finns i vallagen också nya krav på förstärkt valhemlighet, 
vilket innebär att avskärmade valsedelställ kommer ta upp en större yta av 
lokalen än tidigare. Detta ställer högre ytmässiga krav på vallokaler.   

Vid utvärdering av möjliga vallokaler har valadministrationen också vägt in 
tillgänglighet ur ett funktionsvariationsperspektiv. Detta genom att använda 
Myndigheten för Delaktighets checklista för tillgängliga val.  

Vid EU- valet 2019 användes Heleneborgshallen som vallokal för båda 
Svalövs-distrikten, vilket fungerade ändamålsenligt. Från 2022 finns tre 
valdistrikt i Svalöv. Dessa kan alla använda separata lokaler i 
Heleneborgshallen, i anslutning till varandra men med möjlighet till att dela av 
den gemensamma korridoren och att 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. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Följande lokaler ska under valet 2022 användas som 
vallokaler:  

- Svalöv Norra: Heleneborgshallen, sal B och C. 

- Svalöv Västra: Heleneborgshallen sal A1 

- Svalöv Östra: Heleneborgshallen sal A2 

- Teckomatorp-Norrvidinge: Församlingshemmet. 

- Billeberga-Tågarp: Idrottshallen Billeshögsskolan 

- Kågeröd: Idrottshallen Lunnaskolan 

- Röstånga: Matsalen Midgårds skola. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 

  



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(13) 
Sammanträdesdatum 

2022-03-02 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr VN 35-2022 

§ 4 Justering av datum för valnämndens sammanträde 
den 25 maj 2022 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden justerar datumet för sammanträdet från den 25 maj till 
den 23 maj 2022 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens sammanträde den 25 maj 2022 inträffar på en halvdag för 
anställda i kommunen. Datumet föreslås därför justeras från den 25 maj till den 
23 maj kl. 13.30, 2022. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Valnämnden justerar datumet för sammanträdet från 
den 25 maj till den 23 maj 2022. 

Beslutsgång 

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

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE, JNON)  
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Dnr VN 5-2022 

§ 5 Redovisning av delegationsbeslut  

Valnämndens beslut 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över delegationsbeslut 
som fattats under perioden 2021-12-16 – 2022-02-22. 

Beslutsunderlag  

Sammanställning av delegationsbeslut från perioden 2021-12-16 – 2022-02-22  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. Redovisningen godkänns. 

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 8-2022 

§ 6 Upphandling av valadministrativt system 

Valnämndens beslut 

1. 5563472926, Precio Fishbone AB antas som leverantör av 
Valadministrativt system till Svalövs kommun. 

2. Louise Linde, enhetschef kansli bemyndigas underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen tilldelades inför budgetåret 2022, inom ramen för budget för 
genomförande av allmänna val, 50 tkr för införskaffande av ett valadministrativt 
system. Systemet syftar till att samla all information om distrikt, lokaler, 
röstmottagare, valmaterial och utbildningsmaterial på ett strukturerat vis. 

En upphandling annonserades vid början av året med sista svarsdag 17 
februari. 

5563472926, Precio Fishbone AB lämnade som enda anbudsgivare ett totalpris 
på 174 710 SEK bestående av: 

 Totalpris inköp av systemet, installation och support, ev resor och 
traktamente 158 210 SEK 

 E-inloggning 16 500 SEK 

Den totala kostnaden om 174 710 kronor ska fördelas över en 4- årsperiod, 
dvs. 2022-2025, och täcker då in valåret 2022 och EU- valåret 2024. 
Investeringskostnaden samt drifts av systemet täcks av i budget beviljade 
medel för allmänna val 2022. Drift mellan valår ingår i nämndadministrationens 
budgetram. 

Leverantören är inte föremål för någon uteslutningsgrund och uppfyllde 
samtliga kvalificeringskrav. Anbudet uppfyllde samtliga övriga obligatoriska krav 
på upphandlingsföremålet 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28 
Anbud Kaskelot Online, Precio Fishbone, daterad 2022-02-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): 1. 5563472926, Precio Fishbone AB antas som 
leverantör av Valadministrativt system till Svalövs kommun. 2. Louise Linde, 
enhetschef kansli bemyndigas underteckna avtalet. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr VN 14-2021 

§ 7 Ekonomiskt utfall av Svalövs kommuns 
folkomröstning 2021 

Valnämndens beslut 

1. Informationen noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Totalkostnad för genomförande av folkomröstningen den 12 december 2021 
blev 752 tkr. Coronapandemin innebar att kommunfullmäktige beslutade att 
flytta fram folkomröstningen från den 12 december 2020 till den 12 december 
2021. Den förändrade tidsfristen förde med sig extra personalkostnader för 
valadministrationen. Inköp av material och övriga inventarier samt trycksaker för 
2020 användes för 2021. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-02-28 
Ekonomisk kalkyl för Svalövs kommuns folkomröstning, daterad 2022-02-28 

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: 
Kommunförvaltningen (LELE, LATE) 
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Dnr  

§ 8 Information  

Valnämndens beslut 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Linnéa Tingne och Louise Linde informerar om:  

a. Valadministrationens handbok för genomförande av val med 
tidplan 

b. Valmaterial som beställs av valmyndigheten  

c. Eventuella tjänster av Postnord  

d. Inköp av datorer och skrivare 

e. Förändringar i vallagen från den 1 februari 2022 

f. Ställningstaganden från valmyndigheten 

g. Kommunikationsplan  

h. Lista över partier som har rätt att begära utläggning 

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: 
- 
 


