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Utses att justera Kim Hellström (SD) 

Justeringens tid 
och plats 2020-08-17, kl. 11.00 

Justerade 
paragrafer §§ 1 - 4 

Sekreterare   

 Louise Linde  

Ordförande  
 

 Hans Lindström (SD)  

Justerare  
 

 Kim Hellström (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2020-08-17 

Anslaget under tiden  

Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 

Underskrift   

 
Louise Linde  

 
 



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(9) 
Sammanträdesdatum 

2020-08-17 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Beslutad ärendelista 

§ 2 Information ................................................................................................. 4 
§ 3 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med kommunallagen 

(2017:725), 8 ............................................................................................. 5 
§ 4 Sammanträdestider för valnämnden 2020 ................................................ 9 



 

Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(9) 
Sammanträdesdatum 

2020-08-17 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr - 

§ 2 Information  

Valnämndens beslut  
 

1. Informationens noteras. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef för kansliet, Louise Linde informerar kort om ansvarsfördelningen 
mellan valnämnd och förvaltning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD): Informationens noteras. 

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 14-2019 

§ 3 Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med 
kommunallagen (2017:725), 8 

Valnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 

1. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdras 
administrativa avdelningens kanslienhet vid kommunledningskontoret 
under valnämnden genomföra folkomröstningen. 

2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
kommunförvaltningen inkomma med tilläggsäskande för genomförande 
av valet i driftbudget 2020. 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 
8 kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall folkomröstning genomföras ang 
förslag till förändrad bolagsorganisation m m. 

Alternativt: 

1. Folkomröstning ang förslag till förändrad bolagsorganisation m m mot 
bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 
kap, 2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall inte genomföras. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning, föreslås 
också följande beslut fattas: 

2. Folkomröstningen skall genomföras den 14 november 2020, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden 
beslutar om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning. 

3. Valnämnden uppdras snarast samråda med Valmyndigheten gällande 
förslaget till datum. 

4. Indelningen i valdistrikt förändras fr o m detta val på så sätt att 
valdistriktet ”Billeberga – Tågarp” delas och ett valdistrikt ”Billeberga” 
omfattande förutvarande Billeberga församling och ett valdistrikt 
”Tågarp” omfattande förutvarande Sireköpinge församling bildas. 

5. Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen 
Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 
Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 
Teckomatorp – Norrvidinge Parkskolan, gymnastiksal alt matsal 
Billeberga  Idrottshallen alt scoutstugan 
Tågarp  Församlingshemmet  
Kågeröd  Idrottshallen 
Röstånga  Turistinformationen 
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6. Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (5 till 14 november); en 
vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas fatta 
beslut om lokaler och tider. 

7. Möjlighet till budröstning erbjuds ej. Alt Budröstning och röstning med 
ambulerande röstmottagare ska vara tillåten enl vallagens regler. 

8. Ångerrösning är inte tillåten. 

9. Sluträkning ska genomföras onsdagen efter folkomröstningen, kl 10.00. 

10. Valnämnden uppdras att genomföra folkomröstningen. 

11. Valnämnden bemyndigas fatta vidare beslut för folkomröstningens 
genomförande. 

Kommunfullmäktige ska vidare besluta om formuleringen av den fråga och de 
svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, samt om röstsedlarnas 
antal, innehåll och utseende1.  

Sammanfattning av ärendet 

Av kommunallagen 8 kap, 2 § framgår följande: Ärende om att hålla 
folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige väckas av minst tio procent av de 
röstberättigade kommun- eller regionmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om 
kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den 
aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, 
uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer 
och uppgift om deras adresser. 

 Mot bakgrund av genomförd namninsamling har kommunfullmäktige nu att ta 
ställning till om en folkomröstning ang förslag till förändrad bolagsorganisation 
m m ska genomföras i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 § 
samt 5 kap 36 – 37 §§. 

Om inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot 
förslaget, skall folkomröstningen genomföras2.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-04 
PM gällande räkning av inlämnade namnunderskrifter, daterat 2020-07-10 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-16, §183 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-12, § 181 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD):  

Valnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen: 1) Under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut uppdras administrativa avdelningens kanslienhet 
vid kommunledningskontoret under valnämnden genomföra folkomröstningen. 

                                                   
1 Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar, 2 §, punkterna 3 - 4 
2 Kommunallagen (2017:724) 5 kap, 37 § 
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2) Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdras 
kommunförvaltningen inkomma med tilläggsäskande för genomförande av valet 
i driftbudget 2020. 

Valnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 1) 
Mot bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 
2 § samt 5 kap 36 – 37 §§, skall folkomröstning genomföras ang förslag till 
förändrad bolagsorganisation m m. 

Alternativt: 

1) Folkomröstning ang förslag till förändrad bolagsorganisation m m mot 
bakgrund av folkinitiativ i enlighet med kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 § 
samt 5 kap 36 – 37 §§, skall inte genomföras. 

I det fall kommunfullmäktige beslutar att genomföra folkomröstning, föreslås 
också följande beslut fattas: 

2) Folkomröstningen skall genomföras den 14 november 2020, under 
förutsättning av genomfört samråd med Valmyndigheten. Valnämnden beslutar 
om när omröstningslokalerna är öppna för röstmottagning. 3) Valnämnden 
uppdras snarast samråda med Valmyndigheten gällande förslaget till datum. 4) 
Indelningen i valdistrikt förändras fr o m detta val på så sätt att valdistriktet 
”Billeberga – Tågarp” delas och ett valdistrikt ”Billeberga” omfattande 
förutvarande Billeberga församling och ett valdistrikt ”Tågarp” omfattande 
förutvarande Sireköpinge församling bildas.  

5) Följande omröstningsdistrikt och –lokaler gäller för folkomröstningen 

Svalöv Norra   Heleneborgshallen, sal B 

Svalöv Södra  Heleneborgshallen, sal C 

Teckomatorp – Norrvidinge Parkskolan, gymnastiksal alt matsal 

Billeberga  Idrottshallen alt scoutstugan 

Tågarp  Församlingshemmet  

Kågeröd  Idrottshallen 

Röstånga  Turistinformationen 

6) Förtidsröstning ska genomföras under 10 dagar (5 till 14 november); en 
vardag och helgdag per valdistrikt. Valnämnden bemyndigas fatta beslut om 
lokaler och tider. 7) Möjlighet till budröstning erbjuds ej. Alt Budröstning och 
röstning med ambulerande röstmottagare ska vara tillåten enl vallagens regler. 
8) Ångerrösning är inte tillåten. 9) Sluträkning ska genomföras onsdagen efter 
folkomröstningen, kl 10.00. 10) Valnämnden uppdras att genomföra 
folkomröstningen. 11) Valnämnden bemyndigas fatta vidare beslut för 
folkomröstningens genomförande. 

Kommunfullmäktige ska vidare besluta om formuleringen av den fråga och de 
svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, samt om röstsedlarnas 
antal, innehåll och utseende3.  

                                                   
3 Lag (1994:692) om kommunala folkomröstningar, 2 §, punkterna 3 - 4 
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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 3-2020 

§ 4 Sammanträdestider för valnämnden 2020 

Valnämndens beslut  
 

1. Valnämnden sammanträder år 2020 under följande dagar (kl. 14.00): 
7/9, 21/9, 5/10, 9/11, 19/11 (kl. 09) och 7/12.    

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 

Hans Lindström (SD) och Kim Hellström (SD): 1) Valnämnden sammanträder år 
2020 under följande dagar (kl. 14.00): 7/9, 21/9, 5/10, 9/11, 19/11 (kl. 09) och 
7/12.  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: 
- 
 


