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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

Plats och tid

Svedala kommunhus, mötessal Torup, tisdag 12 mars 2019 kl 18:00-19:45

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Daniel Bäckvall

Justeringens plats och datum

Svedala kommunhus, 2019-03-15

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Larsen

Ordförande
Ulf Lennerling
Justerare
Daniel Bäckvall

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

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-12

Anslaget sätts upp

2019-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Svedala kommun, kanslienheten

Anslaget till och med

2019-04-17

Underskrift
Kristina Larsen
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 10-17
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

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 och insynsplatser
Monica Linde (C)
Ana-Paula Stålbalk (L)
Björn Wennerlund (KD)
Tobias Ström (SD)
Peter Frost Jensen (SD)
Gustaf Törnqvist (V)

Övriga närvarande (tjänstemän)
Kristina Larsen, kanslisekreterare
Teresa Fridell, kanslichef
Nina Gilljam, kommunikationschef §§ 10-11

M
S
SD
L
KD

Moderata samlingspartiet
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Kristdemokraterna

Ordförandes signatur

BP
MP
C
V
ÄS

Barapartiet
Miljöpartiet
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Älska Svedala

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

Ärendelista
§ 10

Information till allmänheten om valet till Europaparlamentet och
kommunens folkomröstning 26 maj 2019 ............................................................ 4
§ 11

Föreskrift för kommunal folkomröstning i Svedala kommun 26 maj
2019.................................................................................................................... 5
§ 12

Godkännande av röstmottagare till valdag samt av reserver till
valdagen vid valet till Europaparlamentet och Svedala kommuns
lokala folkomröstning 26 maj 2019 ...................................................................... 6
§ 13

Godkännande av röstmottagare till förtidsröstning samt av reserver till
förtidsröstningen vid valet till Europaparlamentet och Svedala
kommuns lokala folkomröstning 26 maj 2019 ...................................................... 8
§ 14

Röstmottagareutbildning 2019 .......................................................................... 10
§ 15

Förtidsröstningen till Falu kommuns omval till kommunfullmäktige .................... 11
§ 16

Information till valnämnden 2019 ...................................................................... 12
§ 17

Meddelande och skrivelser ............................................................................... 13

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 10

Information till allmänheten om valet till
Europaparlamentet och kommunens
folkomröstning 26 maj 2019
Dnr 2019-000013

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna presenterat förslag för kommunikationsinsatser inför valet till
Europaparlamentet och kommunens lokala folkomröstning 26 maj 2019.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen presenterar för valnämnden en utarbetad plan för kommunikation
om valet till Europaparlamentet och om den lokala folkomröstningen i Svedala
kommun söndag 26 maj 2019.
Kanslienheten och kommunikationsenheten föreslår att två riktade insatser görs
i form av direktutskick till samtliga hushåll i kommunen.
Det första direktutskicket görs i form av ett specialnummer av kommunens egen
tidning SvedalaNytt, som delas ut till samtliga hushåll 3 maj 2019.
Det andra direktutskicket föreslås vara i forma av ett vitt A5 kuvert med
information om folkomröstningen och i kuvertet finns också två rosa röstsedlar
till folkomröstningen.
Svedala kommuns webbplats kommer att uppdateras med mer information om
valet till Europaparlamentet och folkomröstningen. Idag finns redan information
om EP-valet och det finns också information särskilt riktat till partier

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare Kristina Larsen, daterad 2019-03-05

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 11

Föreskrift för kommunal folkomröstning i Svedala
kommun 26 maj 2019
Dnr 2019-000016

Beslut
Valnämnden beslutar
att anta föreskrifterna, med ändringen i avsnittet "När ska omröstningen vara
färdigräknad" att en sista mening läggs till som lyder: I anmälan ska
folkomröstningsresultatet även redovisas per valdistrikt.

Sammanfattning av ärendet
Efter folkinitiativ beslutade kommunfullmäktige 5 december 2018, § 126, att
folkomröstning ska äga rum 26 maj 2019 i frågan om etablering av en
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun. Kommunfullmäktige beslutade
vidare bland annat hur röstning får ske, hur frågan ska ställas, vilka
svarsalternativ som ska finnas samt röstsedelns färg. Utöver detta gav
fullmäktige valnämnden i uppdrag att genomföra folkomröstningen och i
samband med detta besluta om hur många valsedlar som ska beställas samt
fatta övriga erforderliga beslut för genomförandet av folkomröstningen.
Valkansliet har tagit fram förslag på föreskrifter för folkomröstningen. I
föreskrifterna regleras bland annat hur röstsedlar ska distribueras, hur
rösträkningen ska gå till och hur valnämndens beslut med anledning av
folkomröstningen får överklagas. Valnämnden kommer vid särskilt
sammanträde den 4 juni 2019 att räkna om inkomna röster, räkna de
förtidsröster som inte hunnit distribueras till vallokalerna under
omröstningsdagen samt slutligt granska de röster som underkänts av
röstmottagarna.
Slutresultatet av folkomröstningen anmäls till kommunfullmäktige 12 juni 2019.

Handlingar i ärendet
Förslag på föreskrifter till folkomröstningen
Tjänsteskrivelse av Teresa Fridell, kanslichef

Yrkanden
Reino Lindberg (ÄS) yrkar att förslag till föreskrifter ska kompletteras med ett
förtydligande att röstresultatet från folkomröstningen ska kunna redovisas på
valdistriktsnivå och inte endast som Svedala kommun i sin helhet.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att valnämnden bifaller Reino Lindbergs
tilläggsyrkande.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 12

Godkännande av röstmottagare till valdag samt av
reserver till valdagen vid valet till
Europaparlamentet och Svedala kommuns lokala
folkomröstning 26 maj 2019
Dnr 2019-000014

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna ordförande, vice ordförande samt röstmottagare till kommunens
elva valdistrikt samt lista över reserver enligt visade listor på sammanträdet,
samt
att ett rimligt antal reserver som röstmottagare på valdagen erbjuds den
obligatoriska utbildningen för röstmottagare.

Sammanfattning av ärendet
Rekrytering av röstmottagare till valdagen har skett på olika sätt. Kanslienheten
har skickat ut ett mejl till dem som arbetade som röstmottagare vid valet 2018
med förfrågan om man vill arbeta som röstmottagare 26 maj 2019. Annonser
om att vi söker röstmottagare har publicerats på Svedalas webbplats och
Facebook, samt så har några affischer satts upp i Bara tätort för att öka
medverkan i arbetet med valet. Intresseanmälan har gjorts via en e-tjänst i
kommunens portal för e-tjänster.
För att kunna arbeta som röstmottagare måste röstmottagaren genomgå en
obligatorisk utbildning som ges av valnämnden. Det gäller samtliga uppdrag i
vallokalen såsom ordförande, vice ordförande, röstmottagare och rösträknare.
Valnämnden utser ordförande och vice ordförande till varje valdistrikt och
godkänner förslag på övriga röstmottagare.
Obligatorisk utbildning för röstmottagare ges 2 maj för 3 valdistrikt, 6 maj för 4
valdistrikt och 14 maj för 4 valdistrikt.
När ordförande och vice ordförande och övriga röstmottagare genomgått
obligatorisk utbildning, förordnar kanslisekreteraren, enligt beslut av
Valnämnden.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av kanslisekreterare Kristina Larsen, daterad 2019-03-05
Listor som visades på mötet:
Valdistrikt Svedala öster Börringe Lista över röstmottagare, ordförande och vice
ordförande daterad 2019-03-11
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

Valdistrikt Svedala kyrkan Lista över röstmottagare, ordförande och vice
ordförande, daterad 2019-03-11
Valdistrikt Svedala norr Lista över röstmottagare, ordförande och vice
ordförande, daterad 2019-03-11
Valdistrikt Bara Värby Lista över röstmottagare, ordförande och vice
ordförande, daterad 2019-03-11
Valdistrikt Bara Skabersjö Torup Lista över röstmottagare, ordförande och vice
ordförande daterad 2019-03-11
Valdistrikt Klågerup centrum Lista över röstmottagare, ordförande och vice
ordförande, daterad 2019-03-11
Valdistrikt Klågerup Hyby Holmeja Lista över röstmottagare, ordförande och
vice ordförande, daterad 2019-03-11
Lista över reserver röstmottagare, daterad 2019-03-11

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 13

Godkännande av röstmottagare till förtidsröstning
samt av reserver till förtidsröstningen vid valet till
Europaparlamentet och Svedala kommuns lokala
folkomröstning 26 maj 2019
Dnr 2019-000015

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till röstmottagare till förtidsröstningslokal
Småskolan (Folkskolan) i Svedala tätort, biblioteken i Bara och Klågerup samt
Naverlönnskolan på valdagen, samt
att ett rimligt antal reserver för förtidsröstningen erbjuds den obligatoriska
utbildningen för röstmottagare.

Sammanfattning av ärendet
Arbete med rekrytering till röstmottagare till förtidsröstningen har i praktiken inte
behövs eftersom det är många som själv har anmält sitt intresse till oss.
Förtidsröstningen har vid detta valet mindre öppet än vid valet i september
2019, därav behövs färre antal personer som arbetar vid röstmottagningen.
Enligt lag måste röstmottagare genomgå en obligatorisk utbildning som ges av
valnämnden för att kunna arbeta som röstmottagare. Det är också ett krav att
det ska finnas minst två röstmottagare i röstningslokalen hela tiden.
Utbildningen för röstmottagare till förtidsröstningen föreslås ske i slutet av april
och i samband med utbildningen framlägger kanslienheten förslag på
arbetsschema tillsammans med aktuella röstmottagare för respektive
förtidsröstningsställe.
På valdagen kommer det att finnas två förtidsröstningslokaler öppna i Svedala
tätort; i Småskolan och på Naverlönnskolan.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen
Listor visade på sammanträdet:
Lista över röstmottagare till förtidsröstningslokal Småskolan + Naverlönnskolan
daterad 2019-03-11
Lista över röstmottagare till förtidsröstningslokal Biblioteket i Bara daterad
2019-03-11
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

Lista över röstmottagare till förtidsröstningslokal Biblioteket i Klågerup daterad
2019-03-11
Reserver till varje röstlokal anges i listorna ovan

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 14

Röstmottagareutbildning 2019
Dnr 2019-000011

Beslut
Valnämnden beslutar
att hålla röstmottagarutbildning:
2 maj kl. 17.00 för valdistrikten Svedala söder, Svedala väster och Svedala
öster-Börringe,
6 maj kl 18:00 för valdistrikten Svedala norr, Svedala stadsparken, Bara Värby
och Bara, Skabersjö, Torup,
14 maj kl 18:00 för valdistrikten Svedala centrum, Svedala Kyrkan, Klågerup,
Hyby, Holmeja och Klågerups centrum,
att valnämndens platsrepresentanter närvarar vid ett utbildningstillfälle och då
företrädesvis för de valdistrikt platsrepresentanten kommer att arbeta vid på
valdagen, samt
att uppdra åt sekreteraren att även ordna utbildning vid lämpligt tillfälle till de
röstmottagare som ska arbeta vid förtidsröstningen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen är regional valmyndighet med ansvar i länet för frågor om val och
för utbildning av valnämnderna (3:2 VL).
Det är enligt lag obligatorisk för alla röstmottagare att genomgå en utbildning
som valnämnden arrangerar.
Kanslienhetens förslag på fördelning av röstmottagare och ordförande och vice
ordförande över de 11 valdistrikten tillsammans med reservlista godkänns av
valnämnden. När de godkända röstmottagare, ordföranden och reserverna
genomgått erbjuden utbildning av valnämnden förordnas röstmottagarna av
kanslisekreteraren. Det i enlighet med valnämndens delegationsordning punkt
2.1, beslutar av valnämnden 2017-11-28 § 11.
Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som
behövs för uppdraget (3:5 VL).

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse av Kristina Larsen, daterad 2019-03-05

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 15

Förtidsröstningen till Falu kommuns omval till
kommunfullmäktige
Dnr 2019-000010

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

Reservationer
Sammanfattning av ärendet
Redovisning av delegationsbeslut fattat av valnämndens ordförande.
Svedala kommun ligger långt från Falu kommun och därför förväntas ett lågt
deltagande i förtidsröstningen och därför väljer Svedala kommun att ha
begränsade öppettider för förtidsröstningen.
Röstningslokal i Svedala kommun till Falu kommuns omval till
kommunfullmäktige är Kundservice som finns i kommunhuset i Svedala
kommun. Besöksadress är Åbjörngatan 7, 233 80 Svedala. Kommunhuset
ligger vid Stortorget i Svedala tätort.
Kundservice i Svedala kommunhus har öppet följande tider för förtidsröstning:
• fredag 29 mars klockan 09:00-14:00
• måndag 1 april klockan 09:00-15:00
• onsdag 3 april klockan 09:00-15:00 samt
• fredag 5 april klockan 09:00-14:00.

Handlingar i ärendet
Delegationsbeslut av valnämndens ordförande, daterat 2019-02-27

Beslutet skickas till
Kundservice
PostNord

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 16

Information till valnämnden 2019
Dnr 2019-000008

Beslut
Valnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kanslisekreteraren informerar om den kommande utbildningens utformning för
röstmottagare.
Valnämnden diskuterade bland annat uppdraget och funktionen som
valnämndens platsrepresentant.

Handlingar i ärendet
Handledning om röstmottagning i vallokal
Handledning om förtidsröstning vid valet till Europaparlamentet
Handbok kommunens uppgifter vid val till Europaparlamentet

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-03-12

§ 17

Meddelande och skrivelser
Dnr 2019-000009

Beslut
Valnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen.

Handlingar i ärendet
Dom om avslag gällande överklagandet om folkomröstningen i Svedala
kommun.
Inbjudan demokratidagen

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

