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 PERSTORPS KOMMUN 

Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 Kommunkontoret, sammanträdesrummet Boken kl. 17.00-17.25 
 

Beslutande 

 
Arnold Andréasson (C ), ordförande 
Elisabeth Holmer (S), vice ordförande 
Boel Rosdahl (S), ledamot 
Kristina Hovander (MP), ledamot 
Monica Marntell (C), ersättare 
Pia Galia (SD), ersättare 
Yvonne Långström (PF), ersättare 

Övriga deltagande  
 
Rune Arvidsson (M), ersättare 
Bengt Jarring (KD), ersättare 
Annelie Svensson, handläggare 
Cecilia Håkansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera Yvonne Långström  
Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2019-04-25, kl. 17.30 
 
Underskrifter 

 
Ordförande 

 
Paragrafer 

15-19 
  

  
Arnold Andréasson 

 

 Justerare   

  
Yvonne Långström 

 

 Sekreterare   
  Cecilia Håkansson  

  ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Valnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-04-25 
Datum för anslags uppsättande 2019-04-26 Datum för anslags nedtagande 2019-05-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

Underskrift  
 Cecilia Håkansson 
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 PERSTORPS KOMMUN 

Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 15 
 
Förordnande av ordförande och vice ordförande i respektive 
valdistrikt 
 
Ordförande redovisar förslag till ordförande respektive vice 
ordförande för samtliga valdistrikt. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att förorda personerna enligt framtaget förslag, samt 
 
att uppdra åt valnämndens handläggare att i de fall någon av 

föreslagna personer är förhindrade att fullgöra uppdraget 
förordna ersättare för ordförande och vice ordförande i 
valdistriktet. 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 16 
 
Transport av valmaterial till Länsstyrelsen 
 
Valnämnden har att besluta om ansvariga för transport av 
valmaterial till Länsstyrelsen. Transport ska ske dels efter valdagen 
och dels efter valnämndens preliminära rösträkning den 29 maj. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att Cecilia Håkansson och Kristina Hovander ansvarar för att 

transportera valmaterialet till Länsstyrelsen efter valdagen 
samt 

 
att Cecilia Håkansson och Kristina Hovander ansvarar för att 

transportera valmaterialet till Länsstyrelsen efter nämndens 
preliminära rösträkning den 29 maj. 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 17 
 
Möblering av vallokal 
 
Valnämnden har att besluta om att utse en ansvarig för möblering 
av vallokaler. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att ansvariga för möbleringen av Centralskolans aula är 

ordförandena samt vice ordförandena i valdistrikten Södra, 
Västra, Östra samt Norra och Centrum i samråd med 
varandra, 

 
att ansvarig för möblering i Oderljunga skola är ordföranden 

samt vice ordföranden i valdistrikt Oderljunga, samt 
 
att ordförandena samt vice ordförandena i valdistrikten särskilt 

ska tillse att valsedelsställen är iordningställda. 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 18 
 
Valsedlarnas ordning i valsedelställ 
 
Enligt vallagen svarar valnämnden för att väljarna har tillgång till 
partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen 
fått mer än 1 % av rösterna. 
 
För Perstorps del innebär det utläggning av följande partier: 
Arbetarepartiet socialdemokraterna, Centerpartiet, Feministiskt 
Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, 
Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. 
Blanka röstsedlar ska också läggas ut. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att alla valsedlar ska placeras i valsedelställ, 
 
att partivalsedlar för partierna som har rätt att få valsedlar 

utlagda av valnämnden ska läggas i ett valsedelställ i 
bokstavsordning med blanka och övriga valsedlar sist, samt 

 
att valsedlar till folkomröstningen i Svedala läggs ut i eget 

valsedelställ. 
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Valnämnden 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-25 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    
 

 
 
§ 19 
 
Information från ordförande och handläggare 
 
Annelie informerar bland annat om utbildningarna för röstmottagare 
som sker i nära anslutning till valet. Kallelser till utbildningarna 
skickas ut i nästa vecka. 
 
Valnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
 

 


