
TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 maj 2019

Plats och tid Svea Hund i Kommunhuset, den 9 maj 2019, kl. 15.00-16.30

Beslutande Se sidan två.
 
 

Övriga närvarande Kanslichef Johan Linander
Registrator Patrik Månehall

Utses att justera Eva Gustavsson (C)   

Justerade paragrafer §§ 25-30

Justeringens plats Kommunkansliet den 13 maj 2019  
och tid 
Underskrifter
Sekreterare  

Johan Linander

Ordförande
Lena Berndin (M)

Justerare
Eva Gustavsson (C)   

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 9 maj 2019

Datum då anslaget sätts upp 14 maj 2019

Datum då anslaget tas ned 7 juni 2019

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

Underskrift
Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 
9 maj 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
Kristin Skoog (S)

Ersättare Walter Borggren (S)
Kent Olofsson (SD)

Ärenden vid dagens sammanträde med Valnämnden

§ 25 Informationsärende - Förtidsröstning omval Falun
§ 26 Informationsärende - Uppstart av förtidsröstningen
§ 27 Informationsärende - rutin för transport av röster
§ 28 Delegering till valnämndens ordförande att fatta beslut om valnämndens 

betalning till kansliet
§ 29 Tjänstgöringsschema för förtidsröstning i Brösarp, Onslunda och 

Smedstorp
§ 30 Anmälningsärenden
_________
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 maj 2019

Justerandes sign

Vn § 25 Dnr VN 2019/9

Informationsärende- Förtidsröstning omval Falun

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kanslichef Johan Linander informerar kort om förtidsröstningen för omvalet 
i Falun kommun. Två röstande valde att använda Tomelilla kommunhus som 
sitt röstningsställe.

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 
9 maj 2019

Justerandes sign

Vn § 26 Dnr VN 2019/7

Informationsärende - Uppstart av förtidsröstningen

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kanslichef Johan Linander informerar om att förtidsröstningen startade upp 
igår den 8 maj. Första dagen var det 59 röstande i kommunhuset och den 
andra dagen, idag, var det 28 röstande.

Annons om öppettider för förtidsröstningen i Tomelilla, Brösarp, Onslunda 
och Smedstorp var införd i Ystads Allehanda den 8 maj 2019. Information 
om öppettider och annan information om valet finns på kommunens 
hemsida. Tyvärr har tiden för förtidsröstningen i Brösarp blivit fel på val.se. 
Det står 15.30-18 istället för 15.30-18.30. Det är för sent för kommunerna att 
själva göra förändringar i valportalen, men förvaltningen ska kontakta 
valmyndigheten för rättelse.

Ambulerande röstmottagning har bokats in till kommunens fyra 
serviceboenden, Norrevång, Brinkehem, Valkyrian och Byavången. Även 
nunneklostret Mariavall är inbokat för ambulerande röstmottagning.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 maj 2019

Justerandes sign

Vn § 27 Dnr VN   

Informationsärende - Rutin för transport av röster

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Kanslichef Johan Linander har antagit en uppdaterad rutin för transport av 
röster utifrån de beslut som valnämnden tidigare har fattat. 

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

Beslutsunderlag
Rutin för transport av röster, handlingsid: Vn 2019.73.
_________  
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 maj 2019

Justerandes sign

Vn § 28 Dnr VN 2019/2

Delegering till valnämndens ordförande att fatta beslut 
om valnämndens betalning till kansliet

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens ordförande Lena Berndin 
att fatta beslut om valnämndens betalning till kansliet.

Ärendebeskrivning
För att smidigare kunna hantera inköp och fakturor kommer 
kansliavdelningen genom kanslichef Johan Linander att betala valnämndens 
uppkomna kostnader under valrörelsen. Detta förfaringssätt användes även 
under valåret 2018. 

Det handlar t.ex. om kostnader för mat under valdagen, bilhyra, hyra för 
vallokalen i Smedstorp, annonsering och diverse andra kostnader. Den 
största kostnaden består dock av övertidsersättning för personalen som 
jobbar helger och kvällar. 

Eftersom valnämndens sammanträde den 13 juni har ställts in, så föreslås 
ordförande Lena Berndin få delegation på att fatta beslut om valnämndens 
betalning till kansliet.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar att delegera till valnämndens ordförande Lena Berndin 
att fatta beslut om valnämndens betalning till kansliet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kanslichef Johan Linander, handlingsid: Ks 2019.74.
_________  

Beslutet skickas till:
Lena Berndin (M)
Kanslichef Johan Linander
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 maj 2019

Justerandes sign

Vn § 29 Dnr VN 2019/7

Tjänstgöringsschema för förtidsröstning i Brösarp, 
Onslunda och Smedstorp

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar fastställa tjänstgöringsschemat för förtidsröstning i 
Brösarp, Onslunda och Smedstorp, handlingsid: Ks 2019.75.

Ärendebeskrivning
Valnämnden går genom tjänstgöringsschemat för nämndens ledamöter och 
ersättare vid förtidsröstningen i Brösarp, Onslunda och Smedstorp 13-23 
maj. Mindre justeringar genomförs.

Vi första tillfället i respektive förtidsröstningslokal behöver röstmottagarna 
vara på plats två timmar i förväg för iordningsställande.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar fastställa tjänstgöringsschemat för förtidsröstning i 
Brösarp, Onslunda och Smedstorp.

Beslutsunderlag
Förslag på tjänstgöringsschema för förtidsröstning Brösarp, Smedstorp och 
Onslunda, handlingsid: Vn 2019.75.
_________  

Beslutet skickas till:
Valnämnden
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 maj 2019

Justerandes sign

Vn § 30 Dnr VN 2019/3

Anmälningsärenden

Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Genomgång av Valmyndighetens nyhetsbrev 8-11, samt information till 
valnämnden från PostNord och Nationella korruptionsgruppen inom 
Polisen.

Diskussion om vad som ska tas upp på utbildningen för ordförande och vice 
ordförande i valdistrikten: 

- Ordförande har ansvar för att ta med allt från vallokalerna till 
Kommunhuset på valnatten.

- Tjänstgöringsschemat är ett förslag, men det ska betonas vikten av 
pauser för alla.

- Ordförande har ansvar för möbleringen i vallokalen. 
- Valnämndens presidium åker ut till vallokalerna på lördagen med start 

kl. 10 i Kastanjeskolan. Därefter 11.30 i Smedstorp, 13.00 i Onslunda 
och 14.45 i Brösarp. Då får ordförande gärna vara med.

Diskussion om andra praktiska frågor:
- På lördagen före valet är det avlarmat i Brösarp, Onslunda och 

Kastanjeskolan fram till kl. 18.
- Vi har inte fått tid för lämning av röster i Malmö den 27 maj. Lena 

Berndin, Claes Melin och Olof Hammar åker dit med rösterna.
- Onsdagen den 29 maj ses de ordinarie ledamöterna i valnämnden kl. 

10.00 för ”onsdagsräkningen”. 
- Ordförande Lena Berndin har gjort ett schema för hur valnämndens 

ledamöter och ersättare ska tjänstgöra under valdagen. Detta skickas 
ut till samtliga.

- Lördagen den 25 maj ska valnämnden ha en annons i Ystads 
Allehanda om de olika valdistriktens vallokaler samt öppettider. 
Förvaltningen ordnar detta.
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TOMELILLA KOMMUN
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
9 maj 2019

Justerandes sign

§ 30 forts.

Förvaltningens förslag till beslut
Valnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 8, handlingsid: Vn 2019.65.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 9, handlingsid: Vn 2019.64.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 10, handlingsid: Vn 2019.66.
Information till valnämnder från PostNord, handlingsid: Vn 2019.67.
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 11, handlingsid: Vn 2019.69.
Informationsblad Nationella korruptionsgruppen, handlingsid: Vn 2019.68
_________  
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