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Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, 13.30 – 15.00 

Beslutande Göran Winér (S) ordf. 
Björn Nordström (C) tjg ers för Kate Haeggström (C)  
Ingrid Ekström (SD), vice ordf. 
Birgitta Zadenius (L) tjg ers för Per-Olof Andersson (M) 
Anette Hallberg (S) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

- 
 

Övriga deltagare Louise Linde, nämndsekreterare 
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Utses att justera Anette Hallberg (S) 

Justeringens tid 
och plats Kommunhuset, 2018-11-21, kl. 15.00 
Justerade 
paragrafer §§ 32 - 35 

Sekreterare   
 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Göran Winér (S)  

Justerare  
 

 Anette Hallberg (S)   

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-11-21 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  
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Dnr 21-2018 

§ 33 Utvärdering och ekonomisk redogörelse av de 
allmänna valen 2018 

Valnämndens beslut 
 

1. Utvärdering och ekonomisk redogörelse av de allmänna valen 2018 per 
den sista oktober 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen 
för kännedom. 

Sammanfattning av ärendet 
Valet 2018 hade ett valdeltagande på 87,66 %, jämfört med 85,22 % vid valet 
till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Inga 
överklaganden av valresultatet gällande Svalövs kommun har delgetts 
valnämnden.  
Förtidsröstningen ökade under valet 2018, totalt hanterades 4043 förtidsröster i 
kommunen, varav 3481 granskades i vallokaler. Vid föregående val hanterades 
3305 förtidsröster och 2764 av dessa granskades i vallokaler vid föregående 
val. Övriga röster granskades antingen vid valnämndens preliminära 
rösträkning eller skickades vidare till annan kommun.  
För att möta en förväntad ökning av andelen förtidsröster utökades öppettiderna 
samt bemanningen under förtidsröstningen. Den stora mängden förtidsröster att 
granska i samtliga distrikt tillsammans med köer under valdagen gav 
konsekvensen att rösträkningen drog ut på tiden.  
Ökad bemanning och öppettider under förtidsröstningen, tillsammans med en 
höjd timlön har inneburit att budgeten för de allmänna valen 2018 har 
överskridits kraftigt.  
Budgeten för de allmänna valen 2018, inklusive statsbidrag, var på 602 tkr och 
det negativa resultatet per den sista oktober uppgår till 434 tkr, förvaltningen 
gör en negativ prognos om cirka 450 tkr.  

Beslutsunderlag 
Förslagsskrivelse, daterad 2018-11-14 
Ekonomisk redogörelse, 2018-11-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Göran Winér (S): Utvärdering och ekonomisk redogörelse av de allmänna valen 
2018 per den sista oktober 2018 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 
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Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunförvaltningen (LELE, MNVR, SAMN, HAHZ, SNLN) 
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Dnr 23-2018 

§ 34 Redovisning av delegationsbeslut 2018 

Valnämndens beslut 
 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunförvaltningen har sammanställt en redovisning över beslut som fattats 
med stöd av den gällande delegeringsordningen. 

Beslutsunderlag 
Delegeringsbeslut för redovisning vid bildningsnämndens sammanträde 2018- 
11-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Göran Winér (S): Redovisning av delegationsbeslut godkänns.  

Beslutsgång 
Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr 22-2018 

§ 35 Information  

Valnämndens beslut 
1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 
a) Minnesanteckningar från uppföljningsmöte med vallokalernas presidium 

2018-10-11.  

 
Protokollet ska skickas till: 
- 
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