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Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2019-01-28

Datum då anslaget sätts upp

2019-01-28
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Kommunhuset, Stab

Underskrift
Andreas Sjölin
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Information
Ordföranden välkomnar alla nya ledamöter och ersättare i Valnämnden till mandatperiodens
första sammanträde, och Valnämndens ansvar.
Andreas Sjölin, valnämndens sekreterare, informerar om den utbildning i röstmottagning som
ska hållas för de nya röstmottagarna.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§1

Röstmottagare under EU-valdagen den 26 maj 2019
Valnämndens beslut
-

Nedanstående förslag till röstmottagare, daterad den 25 januari 2019, utses att
tjänstgöra i vallokaler vid valet till Europaparlamentet den 26 maj 2019.
Antalet ordinarie röstmottagare per valdistrikt och vallokal ska uppgå till minst åtta.
Antalet ersättare per valdistrikt och vallokal bör uppgå till minst två.
Valnämndens ordförande ges i uppdrag att besluta om fyllnadsval vid behov.

Sammanfattning
Östra Göinge kommun har åtta vallokaler i åtta valdistrikt, vilka ska bemannas av åtta
ordinarie röstmottagare under valdagen och bör ha minst två ersättare. Det ska finnas en
ordförande och en vice ordförande i varje distrikt som leder och planerar distriktets arbet inför
och på valdagen.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019
Förslag till röstmottagare, daterat den 24 januari 2019

Beslutet skickas till:
Röstmottagare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§2

Röstmottagare under förtidsröstning till EU-valet 2019
Valnämndens beslut
-

Nedanstående förslag till röstmottagare, daterad den 25 januari 2019, utses att
tjänstgöra i röstningslokaler under förtidsröstningen i valet till Europaparlamentet
2019.
Valnämndens ordförande ges i uppdrag att besluta om fyllnadsval vid behov.
Verksamhetsområde Stab får i uppdrag att upprätta en tjänstgöringslista för
förtidsröstningen.

Sammanfattning
Östra Göinge kommun ska bemanna upp med minst en röstningslokal för förtidsröstning varje
dag under förtidsröstningen från och med 18 dagar innan valet. Då förtidsröstningen sker i
kommunens bibliotek kommer bibliotekarier att förordnas att tjänstgöra. Utöver dessa
kommer röstmottagare som tjänstgör på valdagen, och som anmält intresse, att tjänstgöra.
Tjänstgöringslistan kommer att upprättas i samråd med röstmottagarna. Valnämndens
ledamöter samt tjänstemän på valkansliet förordnas också att vid behov tjänstgöra under
förtidsröstningen.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019
Förslag till röstmottagare, daterat den 24 januari 2019

Beslutet skickas till:
Röstmottagare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§3

Förordnande av ambulerande röstmottagare
Valnämndens beslut
-

Följande personer förordnas till ambulerande röstmottagare:
Thomas Bengtsson (C), Valnämndens ordförande
Lena Nilsson (S), vice ordförande
Tommy Johansson (S), ersättare

Sammanfattning
Valnämnden måste enligt vallagen förordna minst två ambulerande röstmottagare för att ta
emot förtidsröster. Dessa fungerar som en röstningslokal i väljarens hem istället för att
väljaren kommer till röstningslokalen. Väljare som av ålder och/eller hälsoskäl inte kan ta sig
till sin röstningslokal kan ringa en ambulerande röstmottagare, varpå minst två ambulerande
röstmottagare, bestämmer tid för hembesök. Dit ska den ambulerande röstmottagaren ha med
sig en väljarförteckning, de valsedlar Valnämnden enligt lag eller eget åtagande ansvarar för
att lägga ut i röstningslokalen, samt valkuvert. Röstmottagarna omfattas av tystnadsplikt
enligt offentlighets- och sekretesslagen, och får därmed hjälpa väljaren att göra i ordning sin
röst.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019

Beslutet skickas till:
Anette Rubensson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§4

Förslag till vallokaler och röstningslokaler samt öppethållande
Valnämndens beslut
-

Valnämnden godkänner förslaget till vallokaler inför valet till Europaparlamentet den
26 maj 2019.
Öppettider på valdagen den 9 september 2018 är kl. 08:00 – 20:00.
Valnämnden godkänner förslaget till röstningslokaler med öppettider inför
förtidsröstningen till valet till Europaparlamentet.

Sammanfattning
Följande vallokaler föreslås till valdagen:
Glimåkra
Glimåkra folkhögskola
Gamla Sibbhultsvägen 5
289 46 Glimåkra
Broby Väster
Göingeskolan
Kyrkogatan 10
289 41 Broby
Broby Öster
Församlingshemmet i Broby
Storgatan 6
289 41 Broby

Hjärsås
Ungdomens Hus
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Systers väg 1
289 90 Knislinge
Sibbhult
Göinge utbildningscenter
Källgatan 12
289 72 Sibbhult
Hanaskog
Hörsalen
Kviingevägen 49
289 50 Hanaskog
Knislinge Väster
Församlingshemmet i Knislinge
Kristianstadsvägen 6
289 32 Knislinge
Knislinge Öster
Snapphaneskolan
Göingevägen 12
289 31 Knislinge
Följande röstningslokaler med öppettider föreslås till förtidsröstningen:
Broby bibliotek:
Fredag 10 maj 12-17
Lördag 11 maj 12-15
Söndag 12 maj 12-15
Måndag 13 maj 15-19
Fredag 17 maj 12-17
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Lördag 18 maj 12-15
Söndag 19 maj 12-15
Måndag 20 maj 15-19
Fredag 24 maj 12-17
Lördag 25 maj 12-15
Tisdagar-torsdagar STÄNGT
Glimåkra bibliotek:
Onsdag 8 maj 13-16
Måndag 13 maj 15-19
Onsdag 15 maj 13-16
Måndag 20 maj 15-19
Onsdag 22 maj 13-16
Tisdagar, torsdagar-söndagar STÄNGT
Knislinge bibliotek:
Onsdag 8 maj 13-16
Torsdag 9 maj 15-19
Tisdag 14 maj 13-16
Onsdag 15 maj 13-16
Torsdag 16 maj 15-19
Tisdag 21 maj 13-16
Onsdag 22 maj 13-16
Torsdag 23 maj 15-19
Fredagar-måndagar STÄNGT

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sibbhults bibliotek:
Torsdag 9 maj 15-19
Tisdag 14 maj 09-13
Torsdag 16 maj 15-19
Tisdag 21 maj 09-13
Torsdag 23 maj 15-19
Onsdagar, fredagar-måndagar STÄNGT
Hanaskogs bibliotek:
Torsdag 9 maj 13-16
Tisdag 14 maj 15-19
Torsdag 16 maj 13-16
Tisdag 21 maj 15-19
Torsdag 23 maj 13-16
Onsdagar, fredagar-måndagar STÄNGT
Kommunhuset i Broby:
Söndag 26 maj 08-20
Övriga dagar STÄNGT

Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§5

Hämtning och utlämning av förtidsröster
Valnämndens beslut
-

Verksamhetsområde Stab får i uppdrag att sluta avtal med Postnord AB om utlämning
och hämtning av förtidsröster som ska levereras till valnämnder i andra kommuner i
samband med EU-valet 2019.
Förtidsröster som ska levereras från en röstningslokal till en vallokal i Östra Göinge
kommun, hämtas och levereras av Valnämnden samt verksamhetsområde Stab.
Verksamhetsområde Stab får i uppdrag att upprätta ett hämtnings- och
avlämningsschema med tillhörande rutiner.
Följande personer får rätt att kvittera ut förtidsröster från Postnord AB: samt lämna in
dem till Postnord AB:
Thomas Bengtsson,
,
Lena Nilsson,
,
Larry Tvingmark,
Andreas Sjölin,
,
Emelie Nilsson,
.

Sammanfattning
En väljare kan välja att antingen förtidsrösta i en kommun där denne är folkbokförd eller göra
det på vilken röstningslokal som helst i landets 290 kommuner. Om väljaren avlägger rösten i
en annan kommun än hemkommun, ska Valnämnden i den kommunen leverera väljarens
förtidsröst till valnämnden i hemkommunen. Väljare som bor längs lantbrevbärarlinjer har
även rätt att avlägga sin förtidsröst till brevbäraren. Postnord är skyldiga enligt vallagen att
transportera både förtidsröster mellan kommuner samt lantbrevbärarröster inom kommunen
till rätt valnämnd. Utöver detta kan en valnämnd sluta ett frivilligt avtal med Postnord om att
företaget även ska ansvara för transport av förtidsröster från väljare som förtidsröstat i
hemkommunen till den lokala valnämnden. Valnämnden i Östra Göinge kommun har sedan
de nationella valen 2014 valt att själv sörja för transporten av kommuninterna förtidsröster.
Då Postnords rutiner inte har fungerat helt tillfredsställande i de nationella valen 2018 bör
denna ordning även gälla för EU-valet 2019.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019

Beslutet skickas till: Postnord
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§6

Valskjuts vid EU-val 2019
Valnämndens beslut
-

Verksamhetsområde Stab får i uppdrag att sluta avtal med Östra Göinge Taxi AB om
valskjuts på valdagen den 26 maj 2019.

Sammanfattning
En valnämnd kan erbjuda väljare som inte kan ta sig till vallokalen på valdagen att ta taxi till
sin vallokal. Detta görs genom att valnämnden sluter avtal med ett eller flera taxibolag att
väljarna ska kunna boka valtaxi hos dem, varpå de fakturerar valnämnden för reskostnaden.
Valnämnden i Östra Göinge kommun har sedan flera val tillbaka anlitat Östra Göinge Taxi för
detta.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019

Beslutet skickas till:
Östra Göinge Taxi AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§7

Utläggning av valsedlar
Valnämndens beslut
-

Valnämnden beslutar i enlighet med nedanstående förslag.

Sammanfattning
I de nationella valen ska valsedlar för tre val rymmas i valsedelställen, vilka innehåller 48
fickor för valsedlar per ställ. Då ska valnämnden enligt lag lägga ut valsedlar utan
kandidatnamn för de partier som fått över en procent av rösterna i något av de två föregående
valen i hela landet, eller sitter i det lokala fullmäktige. Övriga partier får själva lägga ut sina
partivalsedlar utan namn. Partivalsedlar med kandidater måste dock alla partier lägga ut själva
oberoende av valresultat, såvida inte Valnämnden åtagit sig att behandla samtliga partiers
valsedlar lika. I valet till Europaparlamentet ska kommunen lägga ut partivalsedlar utan namn
för de partier som i något av de två föregående EU-valen fått över en procent av rösterna i
hela landet eller partivalsedlar med namn om tidigare nämnda partier så begärt till
Valmyndigheten. Inför EU-valet har riksdagspartierna plus Piratpartiet och Feministiskt
initiativ begärt att valnämnden ska lägga ut deras namnvalsedlar.
I de nationella valen 2018 uppstod det stor förvirring för både röstmottagare och
partifunktionärer kring vad som gällde med deras ansvar att själva lägga ut partivalsedlar med
namn i röstnings- och vallokalerna.
Förslaget är därför att:
Valnämnden tar ansvar för att lägga ut samtliga anmälda partiers valsedlar oberoende av om
de ska läggas ut av Valnämnden enligt vallagen eller inte. Samtliga partifunktionärer som vill
ha valsedlar utlagda, och som saknar rätt enligt vallagen till detta, ska därför i god tid innan
lämna in sina valsedlar till valkansliet i kommunhuset. Valkansliet kör sedan ut valsedlar till
röstnings- och vallokalerna.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§8

Placering av valsedlar
Valnämndens beslut
-

Valsedlar placeras i valsedelställen enligt bifogat förslag.

Sammanfattning
I de nationella valen ska valsedlar för tre val rymmas i valsedelställen, vilka innehåller 48
fickor för valsedlar per ställ. Då ska valnämnden enligt lag lägga ut valsedlar utan
kandidatnamn för de partier som fått över en procent av rösterna i något av de två föregående
valen i hela landet, eller sitter i det lokala fullmäktige. Övriga partier får själva lägga ut sina
partivalsedlar utan namn. Partivalsedlar med kandidater måste dock alla partier lägga ut själva
oberoende av valresultat, såvida inte Valnämnden åtagit sig att behandla samtliga partiers
valsedlar lika. I valet till Europaparlamentet ska kommunen lägga ut partivalsedlar utan namn
för de partier som i något av de två föregående EU-valen fått över en procent av rösterna i
hela landet eller partivalsedlar med namn om tidigare nämnda partier så begärt till
Valmyndigheten. Inför EU-valet har riksdagspartierna plus Piratpartiet och Feministiskt
initiativ begärt att valnämnden ska lägga ut deras namnvalsedlar.
Valnämnden i Östra Göinge kommun har i tidigare ärende föreslagits att valkansliet tar ansvar
för att lägga ut valsedlar för samtliga anmälda partier som ber om det. Partierna får då i god
tid innan lämna in valsedlarna i kommunhuset, för distribution.
Utifrån detta är förslaget att partiernas valsedlar sorteras i bokstavsordning, utifrån namnen på
valsedlarna, med början uppe i vänster hörn. Det görs ingen skillnad på om partiets valsedel
innehåller kandidatnamn eller inte, eller om partiet tillhör de som fått över en procent i
föregående val eller inte. Valnämnden kontaktas av röstmottagarna om påfyllning behövs.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019
Förslag till placering av valsedlar

Beslutet skickas till:
Röstnings- och vallokaler

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§9

Skydd av valsedlar
Valnämndens beslut
-

Valnämnden beslutar att valhemligheten ska skyddas i röstnings- och vallokaler
genom att en vikvägg placeras framför det bord där valsedelställen är placerade.
Endast en väljare bör befinna sig bakom vikväggen vid varje tillfälle om inte särskilda
skäl föreligger.
Verksamhetsområde Stab får i uppdrag att upprätta en rutin för hur ordningen ska
hanteras tillsammans med bibliotekarier som tjänstgör under förtidsröstningen, samt
ordförandena i valdistrikten.

Sammanfattning
Den nya vallagen har utökat valhemligheten från att endast gälla bakom valskärmen, och inte
framför valsedelstället, till att även gälla framför valsedelstället. Platsen där valsedlar hämtas
ska på något sätt avskärmas. Vare sig regeringens proposition eller Valmyndigheten kan ge
några instruktioner i detta fall, utan det är upp till varje valnämnd att lösa för egen del.
Valnämndens skyldighet att hålla ordning på valsedlarna i ställen och förhindra valfusk har
inte minskat i och med denna nya reglering, utan kvarstår.
Effekten av ovanstående blir att röstmottagarna inte kan låta flera väljare befinna sig vid
valsedelstället samtidigt annat än i undantagsfall. Väljarna måste på något sätt skyddas från
insyn från övriga väljare när de tar sina valsedlar.
Valkansliet har identifierat tre lösningar:
1. Den ”norska lösningen”
I Norge har man sedan tidigare haft den reglering som nu införts i Sverige. I norska vallokaler
står därför särskilda valbås uppradade. Valbåset har ett skynke man kan dra för och där
bakom finns alla valsedlar placerade samt en plats där man kan göra i ordning rösten.
Valkansliet undersökte priserna på dessa valbås tidigare, vilket då uppgavs vara 8 500 norska
kronor.
Bedömningen är att denna lösning just nu inte är hållbar då inköpet skulle äta upp en
signifikant andel av Valnämndens budget. Om kommunen ska investera i inköp av dessa, får
det bestämmas vid senare val.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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2. ”En avskild del av rummet”
I denna lösning avskärmas inte valsedlarna alls utan bordet de står på placeras vänt mot
väggen i något hörn av röstnings- och vallokalerna.
Bedömningen är att denna lösning kan fungera i vallokalerna men inte på kommunens
bibliotek där förtidsröstningen sker. Biblioteken används till ordinarie verksamhet under
förtidsröstningen och har stora öppna ytor och glaspartier. Det kommer därför vara svårt att
avskärma på ett bra sätt.
3. ”Vikskärmslösningen”
Vikskärmar som används vid exempelvis projektarbeten kan ställas framför borden där
valsedelställen är placerade. De kostar endast några hundra kronor och information om
valet kan även sättas upp på utsidan av vikväggarna. Denna lösningen rekommenderas
därför av valkansliet som den mest praktiska och ekonomiskt rimliga.
Beslutsunderlag
-

Tjänsteskrivelse Stab, daterad den 24 januari 2019
Förslag till röstmottagare, daterat den 24 januari 2019

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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