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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

Plats  Sammanträdesrum Alnarp, Kommunhuset i Lomma  
Tid kl. 17.00-18.18 

 
 

Beslutande Bo Nilsson (M) 
Lennart Månsson (M) 
Conny Bäck (S) 
Otto Persson (M) 
Lena Svensson (C) 
Jan Schön (L) 
Karl-Gustav Nilsson (S) 
Fredrik Sverkersten (FB) 
Sven Gunnarsson (M) 
Caroline Lindberg (M) 
Martha Henriksson Witt (C) 
Anne Wilhelmsson 

Ordförande 
1:e vice ordförande, ej del av § 6 
2:e vice ordförande, ej del av § 6 
Ledamot 
Ledamot, ej del av § 6 
Ledamot, ej del av § 6 
Ledamot, ej del av § 6 
Ledamot 
Tjänstgörande ersättare för Lena Wahlgren (M) 
Tjänstgörande ersättare del av § 6 
Tjänstgörande ersättare del av § 6 
Tjänstgörande ersättare del av § 6 

 
 
 
Övriga deltagare 

 
 
 
Eva Elfborg 
Ingrid Grönkvist 
Maria Zingmark 

 
 
 
Kanslichef 
Valadministratör 
Valadministratör 
 
 
 

 
 
 

Utses att justera Sven Gunnarsson 
 

 

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, tisdagen den 14 mars 2019 
 
 
 
 

Paragraf 1-17 

Underskrifter Sekreterare   

  Eva Elfborg 
 Ordförande   

  Bo Nilsson 
 Justerande  

 
 

  Sven Gunnarsson  

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 2 (20) 

VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslutande organ Kommunfullmäktige  

Sammanträdesdatum 2019-03-04   

Paragrafer 1-17   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2019-03-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2019-04-06 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 

  

 Maria Zingmark 

Assistent 
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 1    
 

Meddelande 

a) Kanslichefen lämnar information om omval av kommunalvalet i Falun och om 
hanteringen av förtidsröstningen av detta i Lomma kommun 
 

b) Kanslichefen berättar om nyheterna i valet till Europaparlamentet, huvar på 
valställen för att skydda valhemligheten samt möjligheten att personkryssa 
genom att skriva ett namn på valsedeln 
 

c) Redovisning av delegationsbeslut med anledning av förtidsröstningen i 
samband med omval i Faluns kommun 

 
Valnämnden beslutar följande: 
‒ Valnämnden har tagit del av meddelandena 
 
______________________ 
 
Sändlista   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 4 (20) 

VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 2   VN 2019:1.111 
 

Fastställande av risk- och väsentlighetsanalys år 2019 

Ärendebeskrivning 
En risk- och väsentlighetsanalys har upprättats, utifrån kommunens modell för sådan, 
avseende genomförandet av valet till Europaparlamentet år 2019. 
 
Sex riskfaktorer har därvid identifierats och riskbedömts utifrån sannolikhet och 
konsekvens. 
 
Risker som identifierats är följande: 
 

1. Risk för att desinformation om valprocessen sprids på sociala medier och i 
övriga medier 

2. Risk för hot, trakasserier och för att den fysiska säkerheten i vallokalerna och 
förtidsröstningslokalerna hotas 

3. Risk för att valsäkerheten i övrigt hotas i vallokalerna och i 
förtidsröstningslokalerna 

4. Risk för att röstmottagare som förordnats till vallokalerna inte kan deltaga 
5. Risk för materialbrist i förtidsröstningslokaler och vallokaler 
6. Risk för att vallokal inte är brukbar på valdagen 

 
Av bifogad sammanställning framgår riskbedömning/riskvärdet, förslag till åtgärder, 
metoder för åtgärder och tidpunkter för genomförandet av åtgärderna. 
 

./. Bilaga 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-02-28 från kanslichefen 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Valnämnden beslutar att fastställa den bilagda risk- och väsentlighetsanalysen för 

genomförandet av val till Europaparlamentet år 2019. 
 

./. Bilaga 
 

______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 3   VN 2019:1.111 
 

Fastställande av verksamhetsplan för valnämnden 2019 

Ärendebeskrivning 
Valnämndens ansvar, uppdrag och organisation bör, tillsammans med mål för 
valnämndens verksamhet, upptagas i verksamhetsplan för nämnden år 2019. 
Målet för nämndens verksamhet bör vara att förtidsröstning vid omval i Faluns 
kommun samt val till Europaparlamentet ska planeras och genomföras på lagenligt sätt 
och med hög säkerhet. En risk- och väsentlighetsanalys har utarbetats för 
genomförandet av val till Europaparlamentet år 2019. 
 
De i analysen föreslagna åtgärderna, med anledning av identifierade risker, föreslås tas 
upp i verksamhetsplan för valnämnden år 2019. 
Nämnden bör lägga särskilt fokus på de i risk- och väsentlighetsanalysen 2019 
identifierade särskilda riskfaktorerna och där fastställda metoder bör användas för att 
försäkra högsta säkerhetsnivå vid genomförandet av val till Europaparlamentet 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2018-02-28 från kanslichefen 
 
Valnämndens beslutar följande: 
‒ Valnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för valnämnden år 2019 i 

enlighet med bilaga. 
 

./. Bilaga 
______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 4   VN 2019:1.111 
 

Vallokaler vid val till Europaparlamentet 2019 

Ärendebeskrivning 
Vid val till Europaparlamentet 2019 föreslås följande lokaler användas som vallokaler. 
 
Valdistrikt  Vallokal 
 
Lomma N  Fladängskolan, Fladängsvägen 2, Lomma 
 
Lomma Hamn  Biblioteket, Hamntorget 1, Lomma 
 
Lomma Centrum  Servicehuset Havsblick, Centrumgatan 4, Lomma 
 
Båtgatorna-Fågelstaden Strandskolan, Sjögräsgatan 1, Lomma 
 
Piläng  Pilängskolan, Pilgatan 13, Lomma 
 
Karstorp-Alnarp  Norra Karstorpskolan, Skolskeppsgatan 5, Lomma 
 
Norr Vinstorp m.fl.  Alléskolan, Pilgatan 15 A, Lomma 
 
Borgeby Ö  Rutsborgskolan, Domedejlavägen 4, Bjärred 
 
Borgeby V  Löddesnässkolan, Apotekarevägen 21, Bjärred 
 
Flädie S  Medborgarhuset, Lundavägen 2, Bjärred 
 
Flädie N  Bjärehovskolan, Lingvägen 17, Bjärred 
 
Flädie Ö- Fjelie-Önnerup Alfredshällskolan, Plantskolevägen 4, Bjärred 
 
Politisk aktivitet får inte äga rum i en vallokal. Valnämnden har därför att fastställa 
fysiska gränser för vallokalerna, innanför vilka politisk aktivitet inte får förekomma. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-02-28 från kanslichefen 
 
Valnämnden beslutar följande: 
‒ Vid val till Europaparlamentet ska ovanstående lokaler användas som vallokaler. 
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 4 (forts.)   VN 2019:1.111 

 
‒ Vallokalernas gränser ska gå vid respektive byggnads ingång. För vallokal Havsblick 

ska valadministrationen dessutom göra avgränsning i foajén. 
 

‒ Kommunhusets matsal skall vara reservlokal för det fall någon ordinarie vallokal 
inte skulle kunna tas i bruk på valdagen. 

 
______________________ 
 
Sändlista   



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (20) 

VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 5   VN 2019:1.111 
 

Fastställande av antal röstmottagare vid val till Europaparlamentet 
2019 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Vid val till Europaparlamentet år 2019 ska det för varje valdistrikt finnas 7 

ordinarie röstmottagare, inklusive ordförande och vice ordförande. Gemensamt 
för samtliga valdistrikt ska det finnas en pool av ersättare. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 6   VN 2019:1.111 
 

Utseende av röstmottagare samt ordförande och vice ordförande i 
valdistrikten vid val till Europaparlamentet år 2019 

Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde föreligger förteckning med förslag till röstmottagare samt 
ordförande och vice ordförande i valdistrikten. 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Ordföranden, vice ordföranden och övriga röstmottagare utses att tjänstgöra vid 

val till Europaparlamentet år 2019, med placering i enlighet med bilagd 
förteckning. 

 
./. Bilaga 

 
Jäv 
Med anledning av jäv har Lena Svensson inte deltagit vid handläggningen vad gäller 
utseende av röstmottagare i valdistrikt Borgeby Ö. 
 
Med anledning av jäv har Jan Schön inte deltagit vid handläggningen vad gäller 
utseende av röstmottagare i valdistrikt Flädie S. 
 
Med anledning av jäv har Lennart Månsson inte deltagit vid handläggningen vad gäller 
utseende av röstmottagare i valdistrikt Flädie Ö Fjelie-Önnerup. 
 
Med anledning av jäv har Lennart Månsson inte deltagit vid handläggningen vad gäller 
utseende av röstmottagare i valdistrikt Lomma Centrum. 
 
Med anledning av jäv har KG Nilsson inte deltagit vid handläggningen vad gäller 
utseende av röstmottagare i valdistrikt Lomma Hamn. 
 
Med anledning av jäv har Conny Bäck inte deltagit vid handläggningen vad gäller 
utseende av röstmottagare i valdistrikt Lomma Piläng. 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 7   VN 2019:1.111 
 

Fastställande av arvode till röstmottagarna vid val till 
Europaparlamentet år 2019 

Ärendebeskrivning  
Följande arvode till röstmottagare fastställes att gälla vid val till Europaparlamentet år 
2019. 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Valdagsersättning utgår till tjänstgörande röstmottagare på valdagen med 2000 

kronor. Härutöver erhåller ordföranden i valdistrikten en ersättning av 2000 
kronor och vice ordföranden i valdistrikten en ersättning av 1500 kronor. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
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       Sammanträdesdatum s. 11 (20) 

VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 8   VN 2019:1.111 
 

Utbildning av röstmottagare inför omval Falun och val till 
Europaparlamentet år 2019 

Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde föreligger förteckning med förslag till utbildningsplan. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-02-28 från kanslichefen 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Utbildningsplanen fastställes i enlighet med bilagd förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 9   VN 2019:1.111 
 

Beträffande förtidsröstningen vid val till Europaparlamentet år 2019 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna har, i enlighet med vallagen ansvaret för all förtidsröstning i samband 
med val. Liksom tidigare ska väljarna kunna rösta i förtid 18 dagar före valdagen, var 
som helst i hela Sverige. Vid val till Europaparlamentet år 2019 startar 
förtidsröstningen den 8 maj 2019. Beslut om såväl röstningslokaler som tider för 
förtidsröstning fattas av respektive kommun. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-03-01 från kanslichefen 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Vid val till Europaparlamentet år 2019 ska förtidsröstning äga rum på biblioteket i 

Bjärred och på Kontaktcenter i kommunhuset i Lomma. 
 

‒ Förtidsröstningen äger rum på följande tider: 

Kommunhuset i Lomma 
 
Måndag, onsdag och torsdag   kl. 08.00-16.30 
Tisdag   kl. 08.00-18.00 
Fredag   kl. 08.00-15.00 
Lördag   kl. 11.00-15.00 
Söndag exkl valdagen   kl. 12.00-16.00 
Valdagen    kl. 08.00-21.00 
 
 
Biblioteket i Bjärred 
 
Måndag och tisdag   kl. 10.00-20.00 
Onsdag och torsdag   kl. 10.00-19.00 
Fredag          kl. 10.00-18.00 
Lördag   kl. 11.00-15.00 
Söndag exkl. valdagen  kl. 12.00-16.00 
Valdagen   kl. 08.00-21.00 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 10   VN 2019:1.111 
 

Förordnande av röstmottagare vid förtidsröstningen vid val till 
Europaparlamentet år 2019 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Följande personer förordnas att vara röstmottagare vid förtidsröstningen vid val 

till Europaparlamentet år 2019: 
 
Susanne Hallberg Johansen 
Marianne Westergaard 
Caroline Pettersson 
Elin Fexner 
Charlotta Nilsson 
Johanna Svensson 
Kim Andersson 
 

______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 11   VN 2019:1.111 
 

Beträffande kommunens ambulerande röstmottagning, förordnande av 
röstmottagare 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska vid behov anordna förtidsröstning på institutioner såsom sjukhus, 
kriminalvårdsanstalter etc. Den röstningen är i första hand till för dem som vistas på 
institutionen men även anhöriga och personal ska kunna rösta.  
 
För det fall endast ett fåtal röster tagits emot vid tidigare val och förutsättningarna inte 
har förändrats, kan valnämnden besluta att avstå från att anordna förtidsröstning vid 
institutionerna och i stället anordna sådan via så kallad ambulerande röstmottagning. 
Vid valen år 2018 anordnades röstning vid kommunens äldreboenden via ambulerande 
röstmottagning. 
 
Den ambulerande röstmottagningen står också i övrigt till väljarnas förfogande för 
röstmottagning i enlighet med vallagen. 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ De boende på kommunens särskilda boenden ska erbjudas möjlighet att rösta via 

ambulerande röstmottagning, vid val till Europaparlamentet år 2019. 
 

‒ Följande personer förordnas att vara ambulerande röstmottagare vid val till 
Europaparlamentet år 2019: 
 
Susanne Hallberg Johansen 
Marianne Westergaard 
Caroline Pettersson 
Elin Fexner 
Charlotta Nilsson 
Johanna Svensson 
Kim Andersson 
 

______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 
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VN § 12   VN 2019:1.111 
 

Ordningen bland valsedlarna vid val till Europaparlamentet år 2019 

Ärendebeskrivning 
Enligt 8 kap 2 § vallagen skall valsedlar finnas utlagda i alla lokaler där man kan rösta. 
Vid de allmänna valen skall blanka valsedlar och partivalsedlar för vissa partier hållas 
tillgängliga av valnämnden. 
 
De politiska partierna har möjlighet att lägga ut s.k. namnvalsedlar i vallokalerna och 
röstningslokalerna. 
 
Valnämnden beslutar om ordningen bland valsedlarna. Valsedlarna skall presenteras 
på ett likvärdigt sätt, ordnat och överskådligt. 
 
Valmyndigheten rekommenderar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning utifrån 
partinamnet på valsedeln. 
 
Valnämndens ordförande och kanslichefen föreslår valnämnden besluta att 
valsedlarna ska läggas ut på följande sätt vid val till Europaparlamentet 2019: 
 
‒ Valsedlarna skall placeras i valsedelsställ 

 
‒ Blanka valsedlar placeras överst i det första valsedelsstället 

 
‒ Partivalsedlar placeras därunder, vertikalt, i bokstavsordning utifrån partinamnet 

på valsedeln 
 

‒ Namnvalsedlar placeras i separata valsedelsställ i bokstavsordning, vertikalt, 
utifrån partinamnet på valsedeln. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-03-01 från kanslichefen 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Valnämndens beslutar om ordningen bland valsedlar vid val till Europaparlamentet 

år 2019 i enlighet med förslaget. 
 

______________________ 
 
Sändlista   
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VALNÄMNDEN 2019-03-04 
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KF § 13   VN 2019:1.111 
 

Befullmäktigande att utkvittera försändelser och förtidsröster 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Följande personer får, var för sig, utkvittera förtidsröster och försändelser från 

PostNord AB: 
 
Eva Elfborg 
Ingrid Grönkvist 
Maria Zingmark 
Susanne Hallberg Johansen 
Marianne Westergaard 
Caroline Pettersson 
Elin Fexner 
Charlotta Nilsson 
Johanna Svensson 
Kim Andersson 
 
På valdagen får dessutom ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt 
utkvittera förtidsröster och försändelser från PostNord AB. 

 
______________________ 
 
Sändlista   
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VN § 14   VN 2019:1.111 
 

Utseende av personer som skall utfärda dubblettröstkort 

Ärendebeskrivning 
Väljare, som förlorat sitt röstkort eller inte fått något sådant, har rätt att erhålla ett 
dubblettröstkort om han eller hon begär detta. Dubblettröstkort tillhandahålles av den 
centrala valmyndigheten, länsstyrelsen eller kommunen. 
 
Valnämnden har därför att utse de personer som för valnämndens räkning äger rätt att 
utfärda sådana röstkort. 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Följande personer utses att för valnämndens räkning utfärda dubblettröstkort: 

 
Ingrid Grönkvist 
Maria Zingmark 
Susanne Hallberg Johansen 
Marianne Westergaard 
Caroline Pettersson 
Elin Fexner 
Charlotta Nilsson 
Johanna Svensson 
Kim Andersson 
 

______________________ 
 
Sändlista   
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VN § 15   VN 2019:1.111 
 

Utseende av personer som skall verkställa beslut om rättelse i 
röstlängder 

Ärendebeskrivning 
För det fall ett beslut om rättelse i röstlängd inte hunnit införas innan röstlängden 
sändes till kommunen, får den centrala valmyndigheten eller länsstyrelsen uppdraga åt 
valnämnden i kommunen att ombesörja att rättelsen föres in. 
 
Valnämnden har därför att utse personer som skall verkställa sådana beslut om 
rättelse i röstlängder. 
 
Valnämnden beslutar följande: 
‒ Ingrid Grönkvist, Eva Elfborg och Maria Zingmark utses att för valnämndens 

räkning, på uppdrag av länsstyrelsen eller valmyndigheten, verkställa beslut om 
rättelse i röstlängder. 
 

______________________ 
 
Sändlista   
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 Utdragsbestyrkande 

 

 
 
VN § 16   VN 2019:1.111 
 
 

Godkännande av informationsplan inför omval Falun och val till 
Europaparlamentet år 2019 

Ärendebeskrivning 
Vid dagens sammanträde föreligger förteckning med förslag till informationsplan inför 
omval Falun och val till Europaparlamentet år 2019. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse 2019-02-28 från kanslichefen 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Informationsplanen fastställes i enlighet med bilagd förteckning. 
 

./. Bilaga 
 
______________________ 
 
Sändlista   
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VN § 17   VN 2019:1.111 
 

Uppdrag åt valnämndens ordförande att fatta beslut i brådskande 
ärenden 

Ärendebeskrivning 
En nämnd får, enligt kommunallagen 6 kap. 39§, uppdra åt ordföranden, eller en 
annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 
som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Valnämnden beslutar följande: 
‒ Ordförande i valnämnden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 
 

______________________ 
 
Sändlista  


