Till dig som är invånare i Svedala kommun

EU-VAL OCH FOLKOMRÖSTNING
VALEXTRA MA J 2019

SÖNDAG 26 MAJ
ÄR DET VAL TILL EUROPAPARLAMENTET 		
OCH KOMMUNAL FOLKOMRÖSTNING
Här i Valextra finns all praktisk information om
både valet till Europaparlamentet (ofta kallat
EU-valet) och den kommunala folkomröstningen
där du har möjlighet att ge din åsikt om en eventuell etablering av ett fängelse i kommunen.
I EU håller vi vart femte år val till Europaparlamentet. Söndag
26 maj väljer vi vilka som ska vara Sveriges representanter
i Europaparlamentet under de kommande fem åren. Du är
välkommen att rösta på valdagen eller i förtid. För att få rösta
måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Samma dag genomför Svedala kommun också en kommunal folkomröstning.
Du går till samma vallokal eller röstningslokal för att rösta i
folkomröstningen som för att rösta i Europaparlamentsvalet.
RÖSTRÄTT OCH RÖSTKORT
Hela Sverige utgör en valkrets i Europaparlamentsvalet
och alla som är upptagna i den svenska röstlängden får ett
röstkort hemskickat till sig av Valmyndigheten. På röstkortet
anges i vilken vallokal du kan rösta under valdagen. Vill du
förtidsrösta kan du göra det i vilken röstningslokal som helst
i Sverige. Om du inte fått ditt röstkort ska du kontakta
Kundservice i Svedala kommun, 040-626 80 00,
kommunen@svedala.se.

ÖPPETTIDER
Svedala kommun har elva valdistrikt som har öppet kl 08–21
för mottagning av din röst på valdagen. Kom ihåg att ta med
dig giltig ID-handling och gärna ditt röstkort. På ditt röstkort
står det vilken vallokal och vilket valdistrikt du kan rösta i på
valdagen.
NY VALLOKAL PÅ VALDAGEN
Området med Aggarpsskolan är ett nytt skol- och idrottsområde i södra Svedala. Aggarpsskolan stod klar i augusti
2018. Vallokalerna för valdistrikten Svedala väster, Svedala söder och Svedala öster Börringe – som tidigare var på
Naverlönnskolan – har flyttats över till Aggarpsskolan. Detta
framgår också på röstkorten. Du kommer in till de tre valdistrikten genom huvudingången (glaspartiet). De fyra andra
valdistrikten i Svedala tätort är kvar på Naverlönnskolan.

VALDISTRIKT

VALLOKAL

ADRESS

LOKAL

Svedala centrum

Naverlönnskolan, Svedala

Bökebergsgatan 25, Svedala

Samlingssal B127

Svedala stadsparken

Naverlönnskolan, Svedala

Bökebergsgatan 25, Svedala

Samlingssal B127

Svedala kyrkan

Naverlönnskolan, Svedala

Bökebergsgatan 25, Svedala

Samlingssal C106

Svedala norr

Naverlönnskolan, Svedala

Bökebergsgatan 25, Svedala

Samlingssal C106

Svedala väster

Aggarpsskolan, Svedala

Aggarpsvägen 20–34, Svedala

Basrum D01059

Svedala öster-Börringe

Aggarpsskolan, Svedala

Aggarpsvägen 20–34, Svedala

Basrum

Svedala söder

Aggarpsskolan, Svedala

Aggarpsvägen 20–34, Svedala

Matsalen

Bara Värby

Spångholmsskolan, Bara

Henriette Coyets gata 13, Bara

Ateljén

Bara, Skabersjö, Torup

Spångholmsskolan, Bara

Henriette Coyets gata 13, Bara

Matsalen

Klågerup, Hyby, Holmeja

Klågerupsskolan, Klågerup

Stensminnevägen 2, Klågerup

Matsalen

Klågerup centrum

Klågerupsskolan, Klågerup

Stensminnevägen 2, Klågerup

Matsalen

Här kan du rösta 26 maj.

HÄR
KAN DU
RÖSTA

FÖRTIDSRÖSTA
Du kan förtidsrösta i EU-valet och till folkomröstningen. Du kan rösta i
hela landet från den 8 maj fram till och med valdagen den 26 maj.
Du ska ta med dig ditt röstkort och en id-handling till förtidsröstningslokalen. Om du inte
har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet. Den person som intygar
måste visa en id-handling. Röstkorten skickas ut senast 8 maj. Om du ska förtidsrösta
i folkomröstningen en i en annan kommun måste du ta med dig röstsedeln som du fått
hemskickad. Den rosa sedeln till folkomröstningen finns endast i våra röstningslokaler i
Svedala kommun. Dock kommer samtliga röstningslokaler i hela Sverige att ta emot din
rosa röstsedel till folkomröstningen. Du kan bara förtidsrösta 1 (en) gång. Om du vill rösta
i både i EU-valet och folkomröstningen gör du det på en och samma gång. Om du skulle
ångra hur du röstade går du till vallokalen i ditt valdistrikt på valdagen och röstar igen.
I Svedala kommun har vi röstmottagning för förtidsröstning på Småskolan på Åbjörngatan vid kommunhuset i Svedala, biblioteken i Bara och Klågerup på följande tider:

DATUM

SMÅSKOLAN VID
KOMMUNHUSET, SVEDALA TÄTORT

Onsdag 8 maj

Kl 12–18

-

-

Torsdag 9 maj

Kl 12–18

-

-

Fredag 10 maj

Kl 12–17

-

-

Lördag 11 maj

Kl 11–13

-

-

Söndag 12 maj

Kl 11–13

-

-

Måndag 13 maj

Kl 12–18

Tisdag 14 maj

Kl 12–18

-

-

Onsdag 15 maj

Kl 12–18

-

-

Torsdag 16 maj

Kl 12–18

Kl 12:30–18:30

-

Fredag 17 maj

Kl 12–17

Kl 13:30–15:30

-

Lördag 18 maj

Kl 11–13

Kl 10:30–12:30

-

Söndag 19 maj

Kl 11–13

Måndag 20 maj

Kl 12–18

Kl 15–18:30

Kl 14–16:30

Tisdag 21 maj

Kl 12–18

Kl 10:30–13:30

Kl 13:30–18:30

Onsdag 22 maj

Kl 12–18

Kl 10:30–13:30

Kl 10:30–13:30

Torsdag 23 maj

Kl 12–18

Kl 14–18:30

Kl 13:30–16:30

Fredag 24 maj

Kl 12–17

Kl 13:30–15:30

Lördag 25 maj

Kl 11–13

-

-

Söndag 26 maj

Kl 08–21

-

-

Söndag 26 maj

På valdagen har Naverlönnskolan en
förtidsröstningslokal öppen kl 08–21

RÖSTA MED BUD
Om du har svårigheter att ta dig till vallokalen på grund
av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, kan du välja att
utse ett bud som transporterar och lämnar in din röst till
vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Budet ska ha
fyllt 18 år och kunna uppvisa ID-handling när hen lämnar
in rösten. Särskilt material behövs för att rösta med bud och
det hämtas i Svedala kommuns Kundservice, Småskolan
eller kommunens bibliotek. Personer som kan agera bud är
din make, maka eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar eller
syskon. Eller de som brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.

BIBLIOTEKET I BARA,
BARA TÄTORT

Kl 13–18:30

-

BIBLIOTEKET I KLÅGERUP,
KLÅGERUP TÄTORT

-

-

-

AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE
Om du inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe på grund
av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning och inte känner
någon som kan agera som bud kan kommunen hjälpa till
med röstningen. Vid begäran är det möjligt att lämna din
röst i bostaden till en av kommunens särskilt förordnade röstmottagare. Två röstmottagare tar emot din röst på samma
sätt som i en förtidsröstningslokal och lämnar in den till en
bestämd röstmottagningslokal. Om du eventuellt behöver
hjälp att göra iordning din röst hjälper röstmottagaren dig.
Röstmottagaren har tystnadsplikt.

HUR BOKAR JAG AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE?
För att boka ambulerande röstmottagare ringer du till
Svedala kommuns valadministratör på telefonnummer
0733-73 12 19 eller per e-post till registrator.vn@svedala.se
på kommunens vanliga kontorstider. Tala om att du vill rösta
genom ambulerande röstmottagare. Du uppger sedan ditt
namn, din adress och ditt telefonnummer. Därefter ringer vi
tillbaka till dig och bokar en tid. Tänk på att du måste ha
ditt röstkort och din ID-handling tillgänglig när vi besöker
dig. Vänligen boka i god tid.
DATUM
Ambulerande röstmottagare kan bokas under följande
datum:
Torsdag–fredag 9–10 maj kl 10–15
Måndag–fredag 13–17 maj kl 10–15
Måndag–fredag 20–24 maj kl 10–-15
Söndag/valdagen 26 maj kl 10–15

Ambulerande röstmottagare kommer till följande av 		
kommunens äldreboenden och trygghetsboende.
•
•
•
•
•

Stella/Nova, fredag 10 maj kl 10–11
Holmagården, tisdag 14 maj kl 13:30–14:30
Solgården, onsdag 15 maj kl 15–16
Toftaängen, torsdag 16 maj kl 10–11
Furen, torsdag 16 maj kl 13:30–14:30

FÖRLORAT RÖSTKORT
Skulle du tappa bort ditt röstkort kan du få ett dubblettröstkort utskrivet eller mejlat till dig om du kontaktar
Svedala kommuns Kundservice under kommunhusets
ordinarie öppettider. Vi kan också hjälpa dig att få
ett dubblettröstkort i förtidsröstningslokalen eller i din
vallokal på valdagen.

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad
folket tycker i en viss fråga. Folkomröstningen
nu i maj genomförs efter en begäran från medborgarna i ett folkinitiativ. Efter att mer än
2 000 kommunmedborgare undertecknat
begäran om att kommunen ska hålla en folkomröstning i frågan om etableringen av ett
fängelse i Svedala kommun, beslutade Svedala
kommunfullmäktige 5 december 2018 att vi
ska hålla en folkomröstning 26 maj 2019.
Folkomröstningen är rådgivande.

blankt kan du göra det för att du vill markera att du har tagit
del i den politiska debatten men att du inte vill ta ställning av
någon orsak. Blankröstens funktion är att erbjuda dig som inte
har en åsikt att ändå rösta eftersom vi registrerar samtliga som
röstar i röstlängden. En blank röst är alltid en ogiltig röst. En
blank röst är en ogiltig röst i utfallet mellan Ja och Nej. Giltiga
röster i den här folkomröstningen är svaren Ja och Nej. En
blank röst och övriga felaktiga ogiltiga röster räknas med för
att se hur många som deltog i valet och räknas alltid separat.
I folkomröstningslagen (1979:369) anges att väljaren ska
erbjudas möjlighet att rösta blankt.

Svedala kommunfullmäktige beslutade också att röstsedeln
ska vara rosa och hur frågan ska lyda som kommunens
medborgare ska svara på.

NÄR RÖSTERNA RÄKNAS
I valnämndens föreskrifter för
folkomröstningen anges att vid
sammanräkningen av röster i
folkomröstningen ska rösterna
delas upp i fyra högar. Ja
(giltig röst), Nej (giltig röst),
Jag avstår från att ta ställning,
dvs blank röst (ogiltig röst) samt
en fjärde hög för övriga
ogiltiga röster. Övriga ogiltiga
röster kan vara att man kryssat
i för många svarsalternativ,
eller inga alls, eller förtidsröstat
för många gånger.

RÖSTSEDELN
Frågan lyder: ”Vill du att ett fängelse ska etableras i
Svedala kommun?” Och på den frågan finns det följande
svar att välja mellan. Det är ”Ja”, ”Nej” och ”Jag avstår
från att ta ställning”. Svaren Ja och Nej förklarar sig själva,
medan formuleringen”Jag avstår från att ta ställning”
fungerar som en blank röst.
VARFÖR ERBJUDER VI ATT RÖSTA BLANKT?
Ingen kan tvingas att ha en åsikt och för att uppmuntra folk
att rösta i alla fall, finns det en blank röst. Om du röstar

Folkomröstning i Sve

dala kommun

Vill du att ett fängelse
ska etableras i Svedala
kommun?

 JA

 NEJ
 JAG AVSTÅR FRÅ
N ATT TA STÄLLNING
Observera!
Endast ett alternativ
markeras, annars blir
din röst ogiltig.

EU-VALET PÅVERKAR DIG MER ÄN DU TROR
EU-politiken påverkar oss nästan i allt vad vi gör. Ett exempel är om
integritet (GDPR), vad det är för information som får lov att sparas om
oss, och även andra saker som rätten att bli glömd och borttagen från
sökmotorer. Ett område där EU kan spela stor roll rör arbetslivet, om vilka
rättigheter och skyldigheter vi har där. Det finns till exempel EU-regler kring
arbetstider, hur länge man får lov att arbeta en vecka och dygnsvila. Det
finns EU-regler om löner och en stor debatt om vilka löner som ska gälla
när folk från andra länder jobbar här eller när vi åker till andra länder och
jobba där. Ett annat exempel som varit en stor fråga nyligen i Europaparlamentet är om offentlig upphandling, det vill säga när kommunen köper
varor och tjänster från aktörer från det privata näringslivet. Vilka regler
gäller? Måste man gå på lägsta priset? Får man ta hänsyn till miljöaspekter och sociala frågor?
EU står för nya utmaningar och eventuella förändringar. Vad händer
med EU efter migrationskrisen och Brexit? Ska EU bara vara en klubb

för handel och ekonomiska frågor? Eller ska det ställas krav på medlemsstaterna när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter? Ska samarbetet i EU fördjupas eller dras tillbaka? Ska politiken i Europaparlamentet
gå åt höger eller år vänster? De politiker vi kan vara med och rösta fram
i valet till Europaparlamentet är med och påverkar ibland annat de frågor
som nämnts här. Idag kan EU nästan inte bestämma någonting utan att
Europaparlamentet ska ge sitt godkännande.
Vissa av oss är EU-kritiska och andra är EU-positiva. Idag sysslar EU med
så många saker att alla är positiva till någonting som EU gör och kritiska
till någonting annat. På så sätt liknar EU vår demokrati i Sverige eller
politiken på kommunal nivå. Därför har du, oavsett om tycker att EU är
bra eller dåligt, en anledning att gå och rösta. Det är nu du kan vara
med och påverka både det du tycker är bra och det du tycker är dåligt.
Baserat på text av Olof Larsson, statsvetare Göteborgs universitet.

VI SÄGER HEJ TILL
Ulf Lennerling, valnämndens ordförande och Kristina
Larsen, ansvarig för valkansliet i Svedala kommun
Valnämndens ordförande Ulf Lennerling har haft en hel del
att stå i den senaste tiden. I höstas var det allmänna val till
riksdag, landstings- och kommunfullmäktige och om några
veckor, den 26 maj, är det dags för både allmänt val till
Europaparlamentet (EU-val) och kommunal folkomröstning i
Svedala kommun. Ulf Lennerling har arbetat med val i 15 år
och suttit som ordförande i de senaste tre valen.

Kristina Larsen och Ulf Lennerling.

I vart och ett av de elva valdistrikten behövs åtta personer.
Valnämnden utser en valdistriktsordförande och en vice
valdistriktsordförande som leder arbetet i varje valdistrikt.
Röstmottagarna arbetar 4–6 timmar i sträck i flera pass och
ersättningen är symbolisk.

SER TILL SÅ ATT ALLT GÅR RÄTT TILL
– Att sitta i valnämnden är annorlunda jämfört med mina andra politiska uppdrag. I valnämnden är min uppgift att säkra
den demokratiska processen – att verkställa, kontrollera och
granska att allt går rätt till. Inte för att agera politiskt som i
andra nämnder, berättar Ulf Lennerling.

ALLT VANLIGARE ATT FÖRTIDSRÖSTA
Vanligare med åren är att folk väljer att förtidsrösta. Det
känns bekvämt att rösta ett tillfälle som passar en själv istället
för att vara styrd av en speciell dag. Samtidigt finns det
andra som tycker det är något av en tradition att ta sig till
sin vallokal och där träffa på grannar och bekanta.

Arbetet för att få ett val att fungera drar igång ungefär ett
år innan och det sköts av kanslienheten där Kristina Larsen
är valledare. Hon har rekryterat och utbildat röstmottagare,
planerat röstnings- och vallokaler och sett till att det finns
information i kommunens olika kanaler, bland annat
SvedalaNytt och webbplatsen svedala.se.

– Förtidsrösta går att göra 8–26 maj. Det som är viktigt att
tänka på vid förtidsröstning är att det bara går att förtidsrösta
en gång, även om man kan rösta i två val. Det går bra att
ångerrösta, men då endast på själva valdagen den 26 maj,
poängterar Kristina.

MÅNGA VILL VARA RÖSTMOTTAGARE
– Det är väldigt roligt att så många i Svedala kommun vill
vara som röstmottagare. Ibland år efter år. Intresset bland
både unga och äldre för att hjälpa till vid de olika valen har
alltid varit stort i kommunen, säger Kristina Larsen.
– Svedalas skolor har alltid varit duktiga på att tidigt börja
prata om demokratifrågor och val. Det tror jag är en av
anledningarna till att Svedala är bland de fem kommuner i
Skåne som har högst valdeltagande, menar Ulf Lennerling.

VALRESULTATEN
Det preliminära resultatet av både EU-valet och folkomröstningen publiceras så snart de är klara. Det preliminära
resultatet av EU-valet på val.se och folkomröstningen på
svedala.se. Onsdagen i veckan efter genomför valnämnden
en preliminär sammanräkning av rösterna i EU-valet, för att
då har alla förtidsröster från olika delar av Sverige kommit
till valnämnden. Den 4 juni gör valnämnden den slutliga
granskningen och fastställer valresultatet för folkomröstningen.
Valnämnden har tagit fram särskilda föreskrifter för hur detta
ska gå till.

Svedala kommun, www.svedala.se, kommunen@svedala.se, 040-626 80 00.
Utebliven Valspecial? Vänligen kontakta PostNord https://www.postnord.se/foretag/kundservice/kontakta-oss/lamna-en-synpunkt eller ring 0771 33 33 10.

