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§ 1: Ärendet ”Lokala instruktioner samt uppdragsbeskrivningar” som fanns med på kallelsen
utgick från dagordningen. Ärendet hanteras vid kommande valnämndssammanträde.
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Dnr: VN 3-2014

§ 2 Vallokaler 2014
Valnämndens beslut
1. Följande lokaler ska användas som vallokaler under valen till Europaparlamentet samt val
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige:
Valdistrikt

Lokal

Svalöv Södra

Heleneborgsskolan (klassrum)

Svalöv Norra

Heleneborgsskolan (klassrum)

Teckomatorp

Parkskolan (klassrum)

Billeberga

Billeshögskolan (matsalen)

Tågarp

Fritidsgården

Kågeröd

Lunnaskolan (biblioteket)

Röstånga

Midgårdskolan (biblioteket)

Ask

F d skolan

2. Under valet till Europaparlamentet är samtliga vallokaler öppna kl. 08.00-21.00. Under val
till riksdag, kommun- och regionfullmäktige är samtliga vallokaler öppna kl. 08.00-20.00.
Sammanfattning av ärendet
Den 25 maj är det val till Europaparlamentet (EP-val) och den 14 september är det val till
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige (RKL-val). Valnämnden ska fatta beslut om
vallokaler för dessa båda tillfällen.
Det måste finnas en vallokal i varje valdistrikt. Vallokalen ska som huvudregel
vara öppen mellan kl 08.00-21.00 (EP-val) och 08.00-20.00 (RKL-val). Kommunen får begränsa
tiderna om väljarna ändå får goda möjligheter att rösta.
Valnämnden kommer också att ordna röstmottagning i Stenestad under valdagen. Väljarna
kommer att ges möjlighet att förtidsrösta i samtliga vallokaler.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 3 Röstningslokaler under förtidsröstning 2014
Valnämndens beslut
1. Förtidsröstning ska under valen 2014 anordnas i kommunens fem bibliotek under ordinarie
öppettider enligt följande:
Svalöv

Huvudbiblioteket (fr.o.m. 18 dagar före resp val)

Teckomatorp

Parkskolan/Biblioteket (v. 20-21, v. 36-37)

Billeberga

Billeshögskolan/Biblioteket (v. 20-21, v 36-37)

Kågeröd

Lunnaskolan/Biblioteket (v. 20-21, v 36-37)

Röstånga

Midgårdskolan/Biblioteket (v. 20-21, v 36-37)

Valnämndens ordförande bemyndigas att efter samråd med vice ordförande, innan dess att
öppettiderna tryckts på röstkorten, fatta beslut om att tillfälligt begränsa eller utöka
öppettiderna för dessa röstningslokaler.
2. Därutöver ska förtidsröstning vid ett eller några få tillfällen anordnas i följande lokaler:
Tågarp, Fritidsgården
Svalövs gymnasium
Fridhems folkhögskola
Samtliga vallokaler samt biblioteksföreningens lokal i Stenestad under valdagen
Valnämndens ordförande bemyndigas att efter samråd med vice ordförande fatta beslut om
tider för öppethållande för dessa lokaler.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ansvarar för förtidsröstningen som startar 18 dagar innan resp valdag. Valnämnden
beslutade 2013-11-27 att kommunens bibliotek ska användas som lokaler till förtidsröstning i
enlighet med respektive biblioteks öppettider samt att förtidsröstning ska arrangeras på Svalövs
gymnasium samt Fridhems folkhögskola. Därutöver kommer, vid enstaka dagar/tider,
förtidsröstning att arrangeras i Tågarps fritidsgård m.m.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 4 Röstmottagare under förtidsröstning
Valnämndens beslut
1. Valnämndens ordförande bemyndigas att efter samråd med vice ordförande förordna
röstmottagare till förtidsröstningen.

Sammanfattning av ärendet
På valnämndens sammanträde 2013-11-27 fastställdes grundläggande krav/meriter för
röstmottagare samt att förtidslokalerna ska bemannas av två personer samtidigt.
Vid förordnande av röstmottagare ska hänsyn tas till känd partifärg och annat som kan tänkas
påverka väljarens intryck/förtroende för organisationen. T ex bör två personer med engagemang
för samma parti inte tjänstgöra tillsammans.
På valnämndens möte 2013-11-27 bemyndigades valnämndens presidium att förordna
kommunala bud till valen 2014. Beslut om förordnande av röstmottagare till vallokal ska tas på
valnämndsmöte i april.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 5 Utkvittering av assurerade försändelser
Valnämndens beslut
1. Följande personer ska ha rätt att underteckna assurerad post ställd till
valnämnden: Valnämndens ordförande Göran Winér, vice ordförande Lena Åkesson,
vaktmästare Birgitta Friberg, receptionist Kristina Nilsson, receptionist Cecilia Bengtsson,
nämndsekreterare Britta Fremling och nämndsekreterare Camilla Knobblock var för sig.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska fatta beslut om vilka personer som ska ha rätt att kvittera ut
assurerade försändelser från Posten. De aktuella försändelserna innehåller
förtidsröster som kommer från andra kommuner.

Protokollet ska skickas till:
Kommunförvaltningen (BFG, BRG)
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§ 6 Handläggare för utskrift av dubblettröstkort
Valnämndens beslut
1. Till handläggare för utskrift av dubblettröstkort utses nämndsekreterare
Britta Fremling, nämndsekreterare Camilla Knobblock valnämndens ordförande Göran Winér,
vice ordförande Lena Åkesson, receptionist Kristina Nilsson samt receptionist Cecilia
Bengtsson.
2. Förvaltningen uppdras att ordna så att röstmottagare under förtidsröstning, där så är
praktiskt möjligt, ges möjlighet att skriva ut dubblettröstkort.

Sammanfattning av ärendet
Ifall en väljare inte fått eller tappat bort sitt röstkort kan ett nytt röstkort (ett s.k.
dubblettröstkort) skrivas ut från Valmyndighetens valdatasystem.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 7 Valsedlarnas placering
Valnämndens beslut
1. Valsedlar ska placeras i bokstavsordning enligt Valmyndighetens förslag (bilaga 1, ”Ordning
på valsedlar”).
2. Vid utbildning av röstmottagare ska det särskilt påpekas att valsedlar för Arbetarepartiet
Socialdemokraterna ska placeras på bokstaven ”A”.

Sammanfattning av ärendet
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla val- och röstningslokaler
inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt
sätt.
Valmyndigheten har inför valen 2014 tagit fram ett förslag på hur valsedlarna kan placeras och
presenteras. Förslaget bygger på placering i bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln,
och det är upp till valnämnden om förslaget ska användas eller inte inom kommunen.
Valmyndighetens förslag kommer att kunna beställas som affisch (A3). För kommuner som inte
väljer bokstavsordningen, rekommenderar Valmyndigheten att valnämnden
tar fram en motsvarande egen affisch som beskriver placeringen.
Beslutad ordning ska gälla samtliga val- och röstningslokaler i kommunen under val till EUparlamentet samt val till riksdag-, kommun- och regionfullmäktige och bör finnas uppsatt i varje
lokal.
Det har vid tidigare val uppkommit diskussioner om under vilken bokstav valsedlar från
Arbetarepartiet Socialdemokraterna ska placeras. Därför finns behov av ett förtydligande kring
detta från nämnden.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 8 Mottagning av valsedlar under valkvällen
Valnämndens beslut
1. Mottagning av valsedlar på valdagskvällen ska ske i kommunhuset.

Sammanfattning av ärendet
Valsedlarna från valdistrikten ska samlas i kommunhuset när de är räknade på
valdagens kväll.
Valnämndens presidium lämnar valsedlarna hos Länsstyrelsen i Malmö dagen efter
valet.
Protokollet ska skickas till:
-
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§ 9 Övrigt
Valnämndens beslut
1. Informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
a) Möjlighet att anmäla intresse som röstmottagare t.o.m. 2014-03-14
b) Ersättning till röstmottagare
Det förslag som valnämnden lämnat till kommunfullmäktige för beslut återremitterades till demokratiberedningen
av kommunstyrelsen. Valnämndens presidium har överlämnat en skrivelse till demokratiberedningen inför deras
behandling av ärendet 2014-03-03.

c) Nästa sammanträde för valnämnden
Nästa sammanträde hålls 2014-04-10 för att förordna röstmottagare till vallokalerna m.m. Valnämnden
sammanträder dessutom som vanligt dagen före valet bl.a. för att fördela förtidsröster till vallokalerna.

d) Information om val via närradio, webb, Lokaltidning, Facebook m.m.
e) Onsdagsräkning
Onsdagsräkningen kommer att genomföras med hjälp av erfarna ordföranden m.fl. röstmottagare från
vallokalerna.

Protokollet ska skickas till:
-
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Utdragsbestyrkande

