
TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 april 2019

Plats och tid Svea Hund i Kommunhuset, den 4 april 2019, kl. 15.0016.30

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Kanslichef Johan Linander
Nämndsekreterare Olof Hammar
Registrator Patrik Månehall

Utses att justera Kristin Skoog (S)   

Justerade paragrafer §§ 17-24

Justeringens plats Kommunkansliet den 9 april 2019. 
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Lena Berndin (M)

Justerare
Kristin Skoog (S)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 4 april 2019

Datum då anslaget sätts upp 9 april 2019

Datum då anslaget tas ned 3 maj 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
4 april 2019

Justerandes sign

Ledamöter Lena Berndin (M), ordförande
Claes Melin (MP), 2:e vice ordförande
Per Gustafsson (SD)
Eva Gustavsson (C), 1:e vice ordförande, §§ 20-24
Kristin Skoog (S)

Ersättare Walter Borggren (S), tjg §§ 17-19
Kent Olofsson (SD)

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

§ 17 Ändringar i föredragningslistan
§ 18 Informationsärende - Internbudget valnämnden 2019
§ 19 Informationsärende - förtidsröstning omval Falun
§ 20 Informationsärende - Protokoll från föregående sammanträde
§ 21 Tjänstgöringsschema vallokaler valdagen 2019-05-26
§ 22 Anmälningsärenden
§ 23 Förordnande av ny röstmottagare och ordförande i Smedstorp
§ 24 Sammanträdesdagar 2019 - Valnämnden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 17 Dnr VN   

Ändringar i föredragningslistan

Valnämndens beslut
På förslag av ordförande Lena Berndin (M) görs följande ändringar i 
föredragningslistan:

- Beslutsärende förordnande som röstmottagare och ordförande 
i valdistrikt Smedstorp läggs till. 

- Beslutsärende sammanträdesdagar 2019 läggs till. 
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 18 Dnr VN 2019/2

Informationsärende - Internbudget valnämnden 2019

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Valnämnden antog sin internbudget för 2019 den 17 januari 2019, vn § 
3/2019. I den beräknades det statliga bidraget till 230 tkr. Nu när bidraget 
har kommit så uppgår det till ca 295 tkr. Därutöver har 20 tkr erhållits som 
extra bidrag för inköp av avskärmning av valsedlar. 

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Valnämnden § 3/2019, handlingsid: Vn 2019.7.

Tidigare behandling
Valnämnden § 3/2019:
Valnämnden beslutar anta internbudget för valnämnden 2019 med ändringen 
att nämnden har planerat för fem sammanträden under 2019.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 19 Dnr VN 2019/9

Informationsärende - förtidsröstning omval Falun

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kanslichef Johan Linander informerar om att två falubor har varit och 
förtidsröstat i vår röstningslokal. Rösterna är väl omhändertagna och 
kommer att levereras till PostNord i utskickad säkerhetspåse imorgon fredag 
den 5 april 2019. 

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Tidigare behandling
Valnämnden § 6/2019:
Valnämnden beslutar att möjlighet till förtidsröstning med anledning av 
omval i Faluns kommun ska finnas kl. 10-12 den 28-29/3 samt den 1-5/4.

Valnämnden beslutar att valkansliet ska ställa i ordning en tillfällig vallokal i 
kanslichefens rum i kanslikorridoren, som öppnas om någon anmäler i 
receptionen eller på annat sätt att de önskar förtidsrösta i omvalet i Faluns 
kommun.

Valnämnden beslutar förordna Patrik Månehall, Mary Nilsson, Carl-Henrik 
Andersson, Britt Ekstrand, Olof Hammar, Pamela Lindqvist och Johan 
Linander till röstmottagare vid förtidsröstningen med anledning av omval i 
Faluns Kommun.
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 20 Dnr VN   

Informationsärende - Protokoll från föregående 
sammanträde

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Valnämnden går genom föregående mötes protokoll eftersom det var så få av 
ledamöterna och ersättarna som var närvarande vid det sammanträdet. 

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll §§ 5-16/2019, handlingsid: Ks 2019.29.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 21 Dnr VN 2019/11

Tjänstgöringsschema vallokaler valdagen 26 maj 2019

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar godkänna kansliavdelningens förslag till 
tjänstgöringsschema i kommunens sex vallokaler under valdagen 2019-05-26. 
Valnämnden beslutar också att dessa ska tjäna som underlag i samband med 
utbetalningar av ersättningar till röstmottagarna om inte ordförande i 
respektive valdistrikt redovisat avvikande tjänstgöringstider utifrån schemat.

Ärendebeskrivning
Vid valnämndens sammanträde 2019-03-07 fattades beslut om vilka personer 
som förordnats som röstmottagare i samband med valet till 
Europaparlamentet 2019-05-26. Sex personer har förordnats i respektive 
valdistrikt. Vallagen kräver att minst tre röstmottagare befinner sig i 
vallokalen samtidigt under valdagen. Tomelilla kommun har beslutat att 
minst fyra röstmottagare ska vara i tjänstgöring samtidigt. 

Kansliavdelningen har utifrån regelverket upprättat förslag till 
tjänstgöringsschema i kommunens sex vallokaler under valdagen. Schemat 
innebär att samtliga röstmottagare tjänstgör lika många timmar under 
valdagen, att röstmottagarna mellan arbetspassen får rejäla pauser för 
återhämtning, att ordförande och vice ordförande aldrig är på paus samtidigt 
samt att det under valdagen alltid är fyra röstmottagare som tjänstgör 
förutom under rösträkningen efter kl 21.00 då samtliga sex röstmottagare 
tjänstgör. 

Ordförande har möjlighet att göra justeringar i tjänstgöringsschemat om det 
inte skulle passa någon av röstmottagarna. Vid ändringar är det ordförandes 
ansvar att se till att regelverket följs och ändringarna ska meddelas valkansliet 
bland annat för att korrekt ersättning ska betalas ut till röstmottagarna. 
Ordförande ansvarar för att i god tid innan valdagen informera respektive 
röstmottagare om tjänstgöringstiderna under valdagen.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

§ 21 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar godkänna kansliavdelningens förslag till 
tjänstgöringsschema i kommunens sex vallokaler under valdagen 2019-05-26. 
Valnämnden beslutar också att dessa ska tjäna som underlag i samband med 
utbetalningar av ersättningar till röstmottagarna om inte ordförande i 
respektive valdistrikt redovisat avvikande tjänstgöringstider utifrån schemat.

Beslutsunderlag
Tjänstgöringsschema valdagen 2019-02-26, handlingsid: Vn 2019.47.
Tomelilla Cenrum norr, handlingsid: Vn 2019.48.
Tomelilla Centrum söder, handlingsid: Vn 2019.49.
Tryde/Ullstorp/Övraby, handlingsid: Vn 2019.50.
Smedstorp, handlingsid: Vn 2019.51.
Onslunda, handlingsid: Vn 2019.52.
Brösarp, handlingsid: Vn 2019.53.
_________  

Beslutet skickas till:
Samtliga ordförande i valdistrikten
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 22 Dnr VN 2019/3

Anmälningsärenden

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Genomgång av Valmyndighetens nyhetsbrev 3-7.

Diskussion om hemsidan och behov av att uppdatera inför valet till 
Europaparlamentet. 

Diskussion om mat till valförrättarna under valdagen. Assistent Patrik 
Månehall ser över alternativ.

Vid sammanträdet diskuteras även utvärdering efter valet. Kanslichef Johan 
Linander kommer efter valet att skicka ut en förfrågan till alla röstmottagare 
och valförrättare att inkomma med synpunkter.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 3, handlingsid: Vn 2019.43.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 4, handlingsid: Vn 2019.15.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 5, handlingsid: Vn 2019.42.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 6, handlingsid: Vn 2019.44.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 7, handlingsid: Vn 2019.45.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 23 Dnr VN 2019/6

Förordnande av ny röstmottagare och ordförande i 
Smedstorp

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att utse Leif Svensson till ny ordförande i valdistrikt 
Smedstorp, Lulu Mårtensson till ny ersättare till ordförande och Jim Thiesen 
till ny röstmottagare.

Ärendebeskrivning
Valnämnden beslutade den 7 mars 2019 att förordna Christer Danielsson 
som ordförande för valdistrikt Smedstorp vid valet till Europaparlamentet 
den 26 maj 2019. Tyvärr har Christer Danielsson meddelat att han på grund 
av personliga skäl inte kan ställa upp som valförrättare. Leif Svensson har 
meddelat att han kan ställa upp som ordförande.

Valnämnden behöver därför utse en ny röstmottagare, en ny ordförande och 
eventuellt en ny vice ordförande för valdistriktet. 

De som utsågs till röstmottagare av valnämnden den 7 mars 2019 är:

Smedstorp
Christer Danielsson, ordförande
Leif Svensson, ersättare för ordförande
Marie-Louise Vogel 
Lulu Mårtensson
Emili Melin
Susanne Balczar Herou

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att förordna ny röstmottagare och ordförande i 
valdistrikt Smedstorp.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

§ 23 forts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Vn 2019.55.

Tidigare behandling
Valnämnden § 12/2019:
Valnämnden beslutar förordna nedanstående personer som röstmottagare 
vid valet till Europaparlamentet 2019. 

Valnämnden beslutar att förordna valnämndens ledamöter och ersättare som 
röstmottagare i såväl röstningslokal som vallokal.

Valnämnden beslutar förordna samtliga röstmottagare att även kunna 
tjänstgöra som ambulerande röstmottagare.

Valnämnden beslutar delegera till valnämndens ordförande Lena Berndin, 
kanslichef Johan Linander och kommunsekreterare Pamela Lindqvist att var 
och en för sig ha rätt att vid behov utse ytterligare röstmottagare samt att 
göra och justera i tjänstgöringsscheman.

Respektive förordnande gäller under förutsättning att aktuella personer 
genomför och godkänns i de utbildningar som valnämnden kommer att hålla 
inför valen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Berndin (M) föreslår att Leif Svensson ska utses till ny ordförande i 
valdistrikt Smedstorp, Lulu Mårtensson till ny ersättare till ordförande och 
Jim Thiesen till ny röstmottagare.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att valnämnden beslutar i enlighet 
med Lena Berndins förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
Leif Svensson
Lulu Mårtensson
Jim Thiesen
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
4 april 2019

Justerandes sign

Vn § 24 Dnr VN 2018/13

Sammanträdesdagar 2019 - Valnämnden

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ställa in tidigare beslutat sammanträde den 13 juni 
2019.

Ärendebeskrivning
Efter valet den 26 maj 2019 och onsdagsräkningen den 29 maj 2019 kommer 
inte utvärdering m.m. att vara klar till den 13 juni 2019. Det är därför bättre 
att valnämnden håller sammanträde efter sommaren. 
    
Tidigare behandling
Valnämnden § 38/2018:
Valnämnden beslutar fastställa föreslagen sammanträdesplan för år 2019 med 
tillägget att ett sammanträde den 13 juni 2019 läggs till.

Förslag till beslut under sammanträdet
Lena Berndin (M) föreslår att det tidigare beslutade sammanträdet den 13 
juni 2019 ska ställas in.

Beslutsgång
Efter ställd proposition finner ordförande att valnämnden beslutar i enlighet 
med Lena Berndins förslag.
_________

Beslutet skickas till:
Kanslichef Johan Linander
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