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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

Plats och tid

Svedala kommunhus, konferenslokal Aggarp, torsdag11 april 2019 kl 17:50-19:30

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Henrik Corneliussen

Justeringens plats och datum

Svedala kommunhus, 2019-04-12

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Larsen

Ordförande
Ulf Lennerling
Justerare
Henrik Corneliussen

Anslagsbevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-11

Anslaget sätts upp

2019-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommunhus, kanslienheten

Anslaget till och med

2019-05-08

Underskrift
Kristina Larsen
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 18-24
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

Närvarolista

Beslutande
Ledamöter
Ulf Lennerling (M), Ordförande
Daniel Bäckvall (M), 1:e vice ordförande
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande
Carl-Göran Sjöstedt (BP)
Reino Lindberg (ÄS)
Göran Malmberg (S)
Evert Jönsson (S)

Ersättare
Monica Linde (C)
Tobias Ström (SD)
Gustaf Törnqvist (V)

Övriga närvarande (tjänstepersoner)
Kristina Larsen, kanslisekreterare
Teresa Fridell, kanslichef

M
S
SD
L
ÄS

Moderata samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Älska Svedala

Ordförandes signatur

BP
MP
C
V
KD

Barapartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

Ärendelista
§ 18

Ordningsregler i och vid vallokaler och röstningslokaler, val till
Europaparlamentet och folkomröstningen 2019 .................................................. 4
§ 19

Valnämndens platsrepresentanter....................................................................... 6
§ 20

Komplettering av godkännande av ordförande till valdagen 26 maj
2019.................................................................................................................... 7
§ 21

Rättelse av öppettid för förtidsröstning vid valet till Europarlamentet,
vid kommunal folkomröstning 26 maj 2019 ......................................................... 8
§ 22

Rättelse av tid för sammanträdesdag för valnämnden......................................... 9
§ 23

Anmälan av delegationsbeslut rörande Falu omval ........................................... 10
§ 24

Information och lägesrapport om förberedelserna inför EU-valet och
folkomröstningen............................................................................................... 11

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

§ 18

Ordningsregler i och vid vallokaler och
röstningslokaler, val till Europaparlamentet och
folkomröstningen 2019
Dnr 2019-000004

Beslut
Valnämnden beslutar
att ordningsreglerna gäller under valperioden från och med 8 maj 2019 till och
med 26 maj 2019 under de tider då vallokaler och röstningslokaler är öppna,
samt
att notera informationen om besluten gällande affischering.

Sammanfattning av ärendet
För att det ska bli så god stämning som möjligt under valdagen och undvika
missförstånd tar valnämnden fram ordningsregler som bör följas av samtliga
valarbetare och politiska partier såväl nya som etablerade.
Affischering från politiska partier får inte ske på skolornas områden som ska
vara vallokaler på valdagen. Affischeringen från politiska partier får ej heller ske
i röstningslokaler eller i anslutning till förtidsröstningslokalerna enligt markerade
områden på kartorna.
Valnämnden får plocka ner affischer som sätt upp vid vallokalerna och
röstningslokalerna, på områden som kan räknas tillhöra skolorna, biblioteken
och Småskolan så som det är angivet på kartorna.
De personer som delar ut valsedlar utanför vallokalerna och röstningslokalerna
ska befinna sig utomhus utanför byggnadernas entréer och de får inte vistas
inne i byggnaderna. Om de personer som delar ut valsedlar, måste gå in i
byggnaden/vallokalen/röstningslokalen ska alla partisymboler avlägsnas/döljas.
Regler gäller under valperioden 8 maj - 26 maj 2019.
Kartor över berörda skolbyggnader, bibliotek och Småskolan visar vilka de
geografiska områdena är där valaffischer och dylikt inte får förekomma.
Berörda skolbyggnader är Aggarpskolan, Naverlönnskolan, Spångholmsskolan
samt Klågerupskolan.
Berörda bibliotek är Bara bibliotek och Klågerups bibliotek, samt fastigheten
Småskolan på Åbjörngatan 9a.
Beslut om regler för affischering på kommunens mark i Svedala kommun av
teknisk nämnd, samt beslut om affischering på allmän platsmark utanför
detaljplanelagd mark i Skåne, utfärdat av Länsstyrelsen biläggs.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

Handlingar i ärendet
Karta Aggarpsskolan
Karta Naverlönnskolan
Karta Spångholmsskolan
Karta Klågerupskolan/Klågerups bibliotek
Karta Bara Bibliotek
Karta Småskolan
Beslut om affischering inför valet 2019 längs de allmänna vägarna i Skåne län
utanför områden med detaljplan, Länsstyrelsen
Affischeringsplatser godkända på allmän platsmark inom Svedala kommun inför
valet 2019, Teknisk nämnd

Beslut skickas till
Partiföreträdare i Svedala kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

§ 19

Valnämndens platsrepresentanter
Dnr 2019-000012

Beslut
Valnämnden beslutar
att utse valnämndens ledamöter och ersättare som platsrepresentanter på
valdagen enligt följande lista. Platsrepresentanterna enas inbördes om
fördelningen av arbetstid,
att platsrepresentanterna erhåller ersättning per timme enligt gällande
sammanträdesarvode för förrättningar,
att platsrepresentanterna ska delta på ett av de tre utbildningstillfällena för
röstmottagarna som ges i maj månad och företrädesvis den kvällen då den
skolans valdistrikt har utbildning som den platsrepresentanten ska arbeta på.
Platsrepresentanter 26 maj 2019
Aggarpsskolan: Reino Lindberg, Evert Jönsson, Peter Frost Jensen
Naverlönnskolan: Göran Malmberg, Ana-Paula Stålbalk, Gert-Åke Andersson,
Björn Wennerlund
Spångholmsskolan: Carl-Göran Sjöstedt, Tobias Ström
Klågerupsskolan: Gustaf Törnqvist, Monica Linde
Valnämndens presidium Ulf Lennerling, Daniel Bäckvall och Henrik
Corneliussen är platsrepresentanter med särskilda uppdrag.

Sammanfattning av ärendet
Vid valnämndens senaste sammanträden pratade valnämnden om
platsrepresentanternas roll och funktion. Valnämnden har idag att besluta om
vilka som ska vara platsrepresentanter i vilka vallokaler.
Valnämnden har vid valen 2010 och 2014 haft platsrepresentanter vid
vallokalerna.
Platsrepresentanterna har till uppgift att tillse att ordningen är fullgod, att ingen
politisk propaganda har satts upp för nära vallokalerna och att stödja
röstmottagarna i deras arbete. Platsrepresentanterna erhåller ersättning per
timme enligt sammanträdesarvode för förrättningar.
Förtidsröstningslokalen Småskolan som har öppet valdagen tillses av
valnämndens presidium. Valnämndens presidium kommer under valdagen att
finnas på samtliga skolor där det behövs.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

§ 20

Komplettering av godkännande av ordförande till
valdagen 26 maj 2019
Dnr 2019-000014

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till ny ordförande i valdistriktet Klågerup
Hyby Holmeja, samt
att ge kanslisekreteraren mandat att vid behov placera ny röstmottagare i de fall
någon röstmottagare lämnar återbud. Kanslisekreteraren meddelar
valnämndens presidium om förändringen. .

Sammanfattning av ärendet
Vid valnämndens sammanträde 12 mars godkändes samtliga förslag till
ordförande och vice ordförande och röstmottagare i samtliga valdistrikt.
I valdistriktet Klågerup Hyby Holmeja har ordförande lämnat förhinder och
förvaltningen lägger fram förslag på annan ordförande.
Den ordförande har tidigare arbetat som ordförande i ett annat valdistrikt I
Svedala tätort.

Beslut skickas till
Vald ordförande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

§ 21

Rättelse av öppettid för förtidsröstning vid valet
till Europarlamentet, vid kommunal
folkomröstning 26 maj 2019
Dnr 2019-000006

Beslut
Valnämnden beslutar
att öppettiden för förtidsröstningen i Småskolan är mellan kl 11:00-13:00.

Sammanfattning av ärendet
Det har smugit sig in ett fel i protokollet i öppettiderna för förtidsröstningen i
Småskolan.
I protokollet anges att öppettiden är mellan kl 10:00-15:00 lördafg 25 maj. Detta
är ett skrivfel. Alla andra lördagar och söndagar har Småskolan öppet mellan kl
11:00-13:00.
Småskolan ska lördagen 25 maj ha öppet för röstmottagning mellan kl 11:0013:00 och inget annat.

Handlingar i ärendet
Protokollsutdrag 2019-02-12 § 5

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

§ 22

Rättelse av tid för sammanträdesdag för
valnämnden
Dnr 2019-000007

Beslut
Valnämnden beslutar
att onsdagsräkning för valet till Europaparlamentet onsdag 29 maj
börjar kl 09:30.

Sammanfattning av ärendet
Rättelsen gäller onsdagsräkningen till valet till Europaparlamentet.
Valnämnden beslutade 12 februari om valnämndens sammanträdesdatum och
starttider för dessa under våren/sommaren.
Postnord meddelade vid Länsstyrelsens konferens 5 mars att deras leverans av
förtidsröster kommer senast 09:00 den 29 maj till samtliga kommuner.
Av detta skäl kan inte valnämndens möte för onsdagsräkning inte påbörjas kl
08:30. Ny tid föreslås därför vara kl 09:30.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

§ 23

Anmälan av delegationsbeslut rörande Falu omval
Dnr 2019-000017

Beslut
Valnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen om fattat delegationsbeslut och att lägga
det till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt vallagen måste röstmottagare genomgå utbildning innan de kan
förordnas.
Valnämnden beslutade att Kundservice ska fungera som förtidsröstningslokal
till Falu omval. 3 personal i Kundservice samt personal från kanslienheten har
genomgått obligatorisk utbildning för att hantera förtidsröstningen för omvalet
och förordnas därmed som röstmottagare.

Handlingar i ärendet
Delegationsbeslut om röstmottagare för Falu kommuns omval

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-04-11

§ 24

Information och lägesrapport om förberedelserna
inför EU-valet och folkomröstningen
Dnr 2019-000008

Beslut
Valnämnden beslutar
att valkansliet tar fram en blankett för rapportering av incidenter i
förtidsröstnings-lokal och vallokal som ska användas dagligen under
valperioden 8 - 26 maj på samtliga röstmottagningsställen.
att vid valet 26 maj ska förslaget om fasta roller och flödesschema användas i
samtliga valdistrikt,
att godkänna text och layout på kuvertet som ska användas vid utskicket med
information och röstsedlar till folkomröstningen, samt
att ha tagit del av informationen rörande lägesrapportering.

Sammanfattning av ärendet
Valkansliet rapporterar och lägger fram förslag för:
a) Rapportering från SKLs konferens om RKL-valet och EU-valet
b) Fasta roller och flödeskartor i vallokalerna
c) Uppföljning information till allmänheten om valdagen
d) Lägesrapport - bokning av ambulerande röstmottagning
e) Lägesrapport - röstmottagare i valdistrikt och förtidsröstningslokaler.
a) Valkansliet framlägger förslag om att valkansliet tar fram en särskild blankett
för återrapportering av incidenter i förtidsröstningslokal och vallokal, så att
insamlingen av händelser blir med strukturerad. Vid RKL-valet skickade kansliet
ut en enkät efter valdagen för insamling av avvikelser, ris och ros.
b) Valnämnden diskuterar valkansliets förslag på några fasta roller för
röstmottagare såsom Välkomnare, Valsedelhanterare med mera samt förslag
på flödeskartor i vallokaler. Valnämnden beslutar att använda förslaget vid
valen 26 maj och att det ska ingå i utbildningen.
c) Valkansliet visar upp förslag på layout till kuvertet som ska användas vid
utskicket av de rosa röstsedlarna till folkomröstningen som ska gå ut till
samtliga hushåll i Svedala kommun. Valnämnden har en synpunkt av
redaktionell karaktär och godkänner dokumentet i övrigt.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

