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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-0604

Plats och tid

Svedala kommun, Naverlönnsalen, tisdag 4 juni 2019 kl 08:30-12:30

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista på sida 2
Tjänstgörande ersättare

Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 2

Justerare

Tobias Ström

Justeringens plats och datum

Svedala kommunhus, kanslienheten, 2019-06-05

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Kristina Larsen

Ordförande
Ulf Lennerling
Justerare
Tobias Ström

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

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Anslaget sätts upp

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, kanslienheten

Anslaget till och med

2019-07-3

Underskrift
Kristina Larsen
Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§§ 27-30
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter
Ulf Lennerling (M), Ordförande
Daniel Bäckvall (M), 1:e vice ordförande
Carl-Göran Sjöstedt (BP)
Henrik Corneliussen (SD), 2:e vice ordförande
Reino Lindberg (ÄS)
Göran Malmberg (S)
§§ 29-30
Evert Jönsson (S)
Tjänstgörande ersättare
Monica Linde (C) för Göran Malmberg (S) §§ 27-28

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

§§ 29-30

Övriga närvarande (personalföreträdare, tjänstepersoner m.fl.)
Kristina Larsen, utredare
Teresa Fridell, kanslichef

SD
M
S
BP
C

Sverigedemokraterna
Moderaterna
Socialdemokraterna
Barapartiet
Centern

Ordförandes signatur

L
MP
ÄS
KD
V

Liberalerna
Miljöpartiet
Älska Svedala
Kristdemokraterna
Vänsterpartiet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

Ärendelista
§ 27

Förändring av dagordning ................................................................................... 4
§ 28

Anmälan av delegationsbeslut om förordnande av röstmottagare ....................... 5
§ 29

Informationspunkter ............................................................................................ 6
§ 30

Slutlig granskning och fastställande av folkomröstningens resultat ..................... 7

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

§ 27

Förändring av dagordning
Dnr 19

Beslut
Valnämnden beslutar
i enlighet med ordförandes förslag.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande föreslår att ärendet om att fastställa folkomröstningens resultat
läggs sist på dagordningen. Som ärende 2 föreslås Anmälan av
delegationsbeslut som ärende 3 Informationspunkter.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

§ 28

Anmälan av delegationsbeslut om förordnande av
röstmottagare
Dnr 2019-000018

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

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd delegera sin
beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till tjänsteperson
eller förtroendevald.
Delegationen innebär att en tjänsteperson eller förtroendevald i ett visst ärende
besluta på valnämndens vägnar. Delegaten inträder helt i valnämndens ställe
och ett beslut fattat på delegation är att betrakta som ett beslut av valnämnden.
Valnämnden har beslutat i nämndens delegationsordning att röstmottagarna
ska först godkännas av valnämnden och sedan förordnar tjänsteperson
röstmottagare i vallokal, röstningslokal och ambulerande röstmottagare efter
genomgången obligatorisk utbildning.

Handlingar i ärendet
Delegationsbeslut röstmottagare i förtidsröstningen, daterad 2019-05-08
Delegationsbeslut röstmottagare på valdagen, daterad 2019-05-15
Delegationsbeslut röstmottagare på valdagen - extra, daterad 2019-05-26

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

§ 29

Informationspunkter
Dnr 2019-000008

Beslut
Valnämnden beslutar
att ha tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet
Muntlig genomgång av intrycken från valet och folkomröstningen rörande bland
annat Utbildningarna, Lokalerna, Åtgärderna för förstärkt valhemlighet,
Kommunikation, Valdistrikten, Förtidsröstningen, Valdagen, Säkerhet,
Bemanningen.
Det nya initiativet med uppdragen som Välkomnare och Valsedelshanterare är
bra. Valnämnden vill jobba vidare med konceptet och utveckla och förtydliga
rollerna ännu mer till nästa val.
Aggarpskolan fungerar bra som vallokal och kan utvecklas mer vad gäller
antalet valdistrikt och möblering.
Spångholmsskolan har blivit för liten på grund av en ombyggnation inne i
skolan. På det hela taget ska Valnämnden titta på valdistriktens utformning och
vallokaler i kommunens norra delar inför nästa val.
På Naverlönnskolan och Klågerupsskolan fungerade det fint på valdagen.
Bra att trygghetsvärdarna var tillgängliga.
Efter Valet börjar valnämndens arbete med att se över valdistrikten storlek och
utformning.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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VALNÄMNDEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2019-06-04

§ 30

Slutlig granskning och fastställande av
folkomröstningens resultat
Dnr 2019-000021

Beslut
Valnämnden beslutar
att fastställa slutgiltigt valresultat för folkomröstningen
antal JA röster: 2 761
antal NEJ röster: 7 035
antal röster JAG AVSTÅR FRÅN ATT TA STÄLLNING (blank): 546
antal övriga ogiltiga röster: 76.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden granskar och fastställer samtliga valdistrikts resultat från
folkomröstningen i Svedala kommun 26 maj 2019.
Valnämnden enades om att arbeta efter följande procedur för varje valdistrikt.
Först granskar hela valnämnden de röstsedlar som valdistrikten underkänt på
valnatten och beslutar om de underkända ska förbli underkända eller
godkännas. Sedan delar valnämnden upp sig i två lag och varje lag granskar ett
valdistrikt i taget. Om skillnaden blir för stor vid granskningen med valnattens
resultat ska den andra gruppen av valnämnden granska samma valdistrikt en
gång till.
Valnämnden granskar samtliga valdistrikts röstsedlar. De flesta som
valdistrikten underkänt på valnatten underkänner också valnämnden.
Valnämnden underkänner fler röstsedlar än vad valdistrikten gjort på valnatten.
Orsaken till det är att röstsedlarna var märkta på ett eller annat sätt.
Valnämndens fastställda resultat för folkomröstningen redovisas både per
valdistrikt och kommunen som helhet. Totalt har 10 420 personer avlämnat sin
röst i folkomröstningen. Valdeltagandet uppgick till 64,4 % av de röstberättigade
i folkomröstningen.
Fastställt resultat överlämnas till Svedala kommunfullmäktige 12 juni 2019.

Handlingar i ärendet
Fastställt valresultat, kommunal folkomröstning, 2019-05-26 Fråga: Vill du att
ett fängelse ska etableras i Svedala kommun?

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

