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Föreskrifter för folkomröstning i frågan om etablering av en
kriminalvårdsanläggning i Svedala kommun
Antagna av valnämnden den 12 mars 2019, § 11

Efter inkommit folkinitiativ i frågan om etablering av en kriminalvårdsanläggning i
Svedala kommun beslutade kommunfullmäktige den 5 december 2018, § 126, att
folkomröstning ska hållas i samband med valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Beslut av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade vidare att röstning ska ske i enlighet med 7 kap. 1 § vallagen det vill på samma sätt som vid röstning i valet till Europaparlamentet, att röstsedlarna ska vara
rosa, att frågan som ska ställas är ”Vill du att ett fängelse ska etableras i Svedala kommun”,
att svarsalternativen ska vara ”JA”, ”NEJ” och ””JAG AVSTÅR FRÅN ATT TA STÄLLNING”
samt att röstsammanräkningen ska vara avslutad senast två veckor efter
folkomröstningsdagen.
Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle att ge 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.

Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
Enligt 2 § tredje stycket lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska
omröstningsdistrikt och valdistrikt – i de fall den kommunala folkomröstningen äger rum
samtidigt som ett allmänt val – vara desamma som används vid det allmänna valet.
Röstningslokaler och röstningsdistrikt är därmed samma som vid valet till Europaparlamentet
den 26 maj 2019.

Information
Valnämnden ska vid behov informera allmänheten om tid, plats och sätt för den kommunala
folkomröstningen och om de föreskrifter och bestämmelser som gäller i övrigt. Valnämnden
fattar separat information om vilken information som ska lämnas.
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Rösträtt
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har, enligt 5 § lagen om kommunala
folkomröstningar, den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen
fyller 18 år och - är medborgare i Sverige eller i någon annan unionsmedborgare, - är
medborgare i Island eller Norge, eller -har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före dagen
för folkomröstningen.

Röstlängd
Röstlängden tas fram av Valmyndigheten enligt beställning av valnämnden. Till grund för
röstlängden ligger uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen
om fastighetsregister 30 dagar före dagen för folkomröstningen. Den som anser att
röstlängden innehåller felaktiga uppgifter kan senast tolv dagar före valet, skriftligen hos
länsstyrelsen begära att uppgifterna rättas. Det som inträffat senare än 30 dagar före
folkomröstningsdagen får inte ligga till grund för rättelse.

Röstkort
Röstkortet för folkomröstningen tas fram av Valmyndigheten enligt beställning av valnämnden.
För de som har rösträtt i det allmänna valet och folkomröstningen ska röstkorten skickas ut så
att de beräknas vara väljarna tillhanda senast 18 dagar före folkomröstningsdagen. De
personer som inte har rösträtt i valet till Europaparlamentet, men som har rösträtt i den
kommunala folkomröstningen, kommer att få sina röstkort från Valnämnden i Svedala
kommun. Valnämnden tillhandahåller på begäran dubblettröstkort.
Röstsedlar
Röstsedeln ska – i enlighet med kommunfullmäktiges beslut - vara rosa med svart text.
Röstsedeln ska ha format A 6 (105x148 mm) och vara 80 grams offsetpapper. Vid
omröstningen får bara användas de röstsedlar som tillhandahålls av valnämnden. Valkansliet
beställer röstsedlar för vallokalerna och omröstningslokalerna. Röstsedlar ska även biläggas i
ett utskick till kommunens samtliga hushåll.

Utläggning av röstsedlar
Utläggning av röstsedlar i den kommunala folkomröstningen sker endast på de platser där
röstningen äger rum inom Svedala kommun. Ingen utläggning av röstsedlar sker alltså i
Svedala kommun, 233 80 Svedala, www.svedala.se
Tfn 040-626 80 00, registrator.vn@svedala.se

3(6)

röstningslokaler utanför Svedala kommun. Valkansliet och kundservice ska ha en beredskap
att skicka eller lämna ut röstsedel om sådan efterfrågas.

Valkuvert
De valkuvert som används vid det allmänna valet ska också användas vid folkomröstningen.

Röstmottagare
Röstmottagarna och de personer som ska granska och räkna rösterna vid folkomröstningen är
desamma som förordnats vid det allmänna valet.

Röstningen
Röstning kan ske i vallokal och på röstningslokaler på samma sätt som vid det allmänna valet.
Röstning kan också ske som budröstning, genom brevröstning från utlandet och genom
röstning hos ambulerande röstmottagare.

Röstning i vallokal
Röstning i vallokal sker distriktsvis i det röstningsdistrikt där den röstande är upptagen i
röstlängden. Vallokalerna är öppna kl. 8:00 – 21:00.

I lokal där den kommunala folkomröstningen sker ska följande finnas tillgängligt för den
röstande:
- lagen om kommunala folkomröstningar
- dessa föreskrifter för den kommunala folkomröstningen
- röstsedlar
Röstningen går till på samma sätt som vid det allmänna valet. Ingen får rösta för mer än ett
alternativ i den kommunala folkomröstningen. Avprickning av röstande sker i röstlängden för
folkomröstningen. På folkomröstningsdagen får ingen propaganda för eller emot alternativen i
den kommunala folkomröstningen förekomma inom eller i anslutning till röstmottagningsstället.

Förtidsröstning
Förtidsröstning får av röstberättigad i folkomröstningen ske med iakttagande av samma tider
och regler som gäller för förtidsröstning vid det allmänna valet och på de platser där
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förtidsröstning i det allmänna valet äger rum. Vid förtidsröstning i andra kommuner måste den
röstande själv medföra en röstsedel för folkomröstningen.

Förtidsröstningen går till på samma sätt som vid det allmänna valet. Ingen får rösta för mer än
ett alternativ i den kommunala folkomröstningen. Inom eller i anslutning till röstningslokalerna
får ingen propaganda för eller emot alternativen i den kommunala folkomröstningen
förekomma.

Ångerröstning
Ångerröstning, det vill säga att den som förtidsröstat även kan gå till vallokalen
(röstningslokalen) på omröstningsdagen och där lämna en ny röst, är tillåtet vid den
kommunala folkomröstningen. Förtidsrösten blir då ogiltig och ska lämnas tillbaka till väljaren
om förtidsösten finns tillgänglig i vallokalen när väljaren kommer dit. I annat fall kommer
förtidsrösten att ogiltigförklaras vid valnämndens onsdagsräkning.

Hanteringen av förtidsröster
Förtidsrösterna kommer att distribueras till vallokalerna på omröstningsdagen och hanteras
där på motsvarande sätt som vid det allmänna valet.

Utlandsröster genom brev
Utlandsröstning genom brev får av röstberättigad i folkomröstningen ske med iakttagande av
samma regler som gäller för utlandsröstning vid det allmänna valet.

Röstning genom bud
Röstning genom bud får av röstberättigad i folkomröstningen ske med iakttagande av samma
regler som gäller för budröstning vid det allmänna valet. Röstning med fullmakt får inte ske.

Rösträkning
Över röstmottagningen och rösträkningen ska föras ett protokoll enligt formulär som
valnämnden fastställer.

Förtidsröster hanteras enligt samma förfarande som vid övriga val. Löpande under valdagen
granskas förtidsrösterna och väljaren prickas av preliminärt i röstlängden. Ej godkända
valkuvert läggs tillbaka i sitt fönsterkuvert med en notering om varför det inte har godkänts och
sedan i ett separat omslag. På omslaget ska det anges vad det innehåller och mängden
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fönsterkuvert. Detta sker samtidigt med behandlingen för det allmänna valet.

Sedan omröstningen avslutats läggs godkända valkuvert från förtidsröstningen ned i urnan
och antalet avprickningar i röstlängden räknas. Efter räkningen av valet till Europaparlamentet,
öppnas urnan för folkomröstningen och antalet kuvert räknas. Eventuella misstämningar
noteras i det särskilda protokollet tillsammans med en trolig förklaring. Därefter räknar
röstmottagarna rösterna per omröstningsdistrikt. Denna förrättning ska vara offentlig.

Röstsedlarna sorteras i fyra högar enligt följande;
·

kryss för JA

·

kryss för NEJ

·

kryss för AVSTÅR

·

OGILTIGA

En röstsedel är ogiltig om den inte tillhandahållits av valnämnden eller har kännetecken som
uppenbart gjorts med avsikt. Röstsedel som saknar kryss vid ett av alternativen eller som har
flera kryss är också ogiltig. Ogiltiga röstsedlar läggs tillbaka i sina valkuvert varvid
röstmottagaren skriver anledningen till ogiltigförklaringen på kuvertet.

Finns det i valkuvertet två eller flera olika lydande röstsedlar, ska alla röstsedlarna
underkännas och räknas som ogiltiga. Röstsedlarna läggs då tillbaka i valkuvertet varvid
röstmottagaren skriver anledningen till ogiltigförklaringen på kuvertet.

Finns det i röstkuvertet två eller flera likalydande röstsedlar ska dessa anses ogiltiga i
samband med rösträkningen på folkomröstningsnatten. Vid valnämndens slutgiltiga
granskning godkänns en av röstsedlarna.

Röstsedlarna räknas, läggs i buntar om 50 stycken och läggs in i omslag, ett för vardera JA,
NEJ, AVSTÅR respektive OGILTIGA. Omslagen försluts och förses med påskrift om innehåll
och distrikt samt undertecknas av två rösträknare. Protokollet och omslag läggs därefter i en
särskild folkomröstningskasse som inte ska förslutas. Omslagen transporteras till
valnämndens mottagningsställe. Där kontrolleras innehållet.
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Slutlig granskning
Förtidsrösterna som inte hunnit distribueras till vallokalerna under omröstningsdagen samt
röster som underkänts av röstmottagarna, granskas av valnämnden i efterhand i samband
med valnämndens slutliga rösträkning.

När ska omröstningen vara färdigräknad.
Valnämnden meddelar preliminärt resultat under valnatten eller på morgonen den 27 maj
2019. Om det framkommer något anmärkningsvärt som valnämnden bedömer kräver en
granskning ska nämnden snarast genomföra en särskild granskning.

Slutlig granskning och rösträkning sker den 4 juni 2019 vid särskilt sammanträde med
valnämnden. Förrättningen ska vara offentlig.
Slutresultatet anmäls till kommunfullmäktige den 12 juni 2019. I anmälan ska
folkomröstningsresultatet även redovisas per valdistrikt.

Förvaring och arkivering
Protokoll, omslag, avgivna röster, kuverten till brevröster, budröster, väljarförteckningar från
förtidsröstning och ambulerande röstmottagning, kopia av röstlängden, röd kasse samt kvitton
från PostNord från den kommunala folkomröstningen förvaras av valnämnden till och med den
12 juni 2023. Därefter ska samtligt material förutom protokollen gallras ut. Protokollen
arkiveras.

Överklagande
Valnämndens beslut med anledning av folkomröstningen får överklagas genom
laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen.
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