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VALNÄMNDEN 2018-09-12 
Plats  Sammanträdesrum Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma  
Tid Onsdagen den 12 september 2018, kl. 09.00-14.18 

Ajournering kl. 13.10-13.42 
 

 

Beslutande Bo Nilsson (M) 
Lennart Månsson (M) 
Conny Bäck (S) 
Lena Forsberg(M) 
Jan Schön (FP) 
Caroline Lindberg (M) 
Otto Persson (M) 
Anita Fränninge (M) 
Remco Andersson (L) 
Lena Svensson (C) 

Ordförande 
1:e vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ersättare  
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 
Ersättare 

 
 
 
Övriga deltagare 

Karl-Gustav Nilsson (S) 
Anne Wihelmsson (S) 
 
Eva Elfborg 
Ingrid Grönkvist 

Ersättare 
Ersättare 
 
Kanslichef 
Valadministratör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Lennart Månsson  

Justeringens plats 
och tid 

Kommunhuset i Lomma 2018-09-21 Paragraf 19 

Underskrifter Sekreterare   

  Eva Elfborg 
 Ordförande   

  Bo Nilsson 
 Justerande   
  Lennart Månsson 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Valnämnden  

Sammanträdesdatum 2018-09-12   

Paragraf 19   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-09-24 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-10-16 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma  

 
Underskrift 
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VALNÄMNDEN 2018-09-12 

 
 
VN § 19 

 
Valnämndens preliminära rösträkning 
 
Ordförande förklarar valförrättningen för öppnad.  
 
Till valnämnden har inkommit totalt 509 förtidsförsändelser, varav 474 utgör förtidsröster 
som emottagits efter valdagen och35 utgör i valdistrikten underkända förtidsröster. 12 
omslag har inkommit från valdistrikten med total 53 tomma ytterkuvert från godkända 
budröster. 
 
Förrättningen inledes med att valnämnden, per valdistrikt, granskar de föreliggande un-
derkända förtidsrösterna, efter valdagen inkomna förtidsröster samt brevröster. 
 
Därefter konstateras att valurnan är tom. Godkända valkuvert lägges ned i valurnan. 
 
De 40 förtidsröster, varav 13 brevröster, som inte godkänts lägges i omslag som försluts 
och signeras. 

 
Förrättningen fortsätter därefter med rösträkningen. 
 
Inga förtidsröster har inkommit till valnämnden efter det att valurnan tömts. 
 
Valkuverten tillhörande valet till riksdagen öppnas och rösterna räknas. 

 
Vid rösträkningen fördelar sig rösterna enligt bilaga A. 
 
Resultatet rapporteras in i valdatasystemet. Valsedlarna lägges i omslag enligt den uppdel-
ning som framgår av resultatbilagan.  
 
Alla omslag försluts och signeras. 
 
 
 
Valkuverten tillhörande valet till kommunfullmäktige öppnas och rösterna räknas. 

 
Vid rösträkningen fördelar sig rösterna enligt bilaga B. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (4) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

VALNÄMNDEN 2018-09-12 
 
 
VN § 19 forts. 
 
 
Resultatet rapporteras in i valdatasystemet. Valsedlarna lägges i omslag enligt den uppdel-
ning som framgår av resultatbilagan.  
 
Alla omslag försluts och signeras. 
 
 
 
Valkuverten tillhörande valet till regionfullmäktige öppnas och rösterna räknas. 

 
Vid rösträkningen fördelar sig rösterna enligt bilaga C. 
 
Resultatet rapporteras in i valdatasystemet. Valsedlarna lägges i omslag enligt den uppdel-
ning som framgår av resultatbilagan.  
 
Alla omslag försluts och signeras.  
 
 
 
Ordförande förklarar förrättningen avslutad. 

 
___________________________________ 
  

 


