
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-27

Valnämnden

Sekreterare .................................................
Yelis Bilim

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Maria Johansson Arnström (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Per-Anders Andersson (S)

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

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-27
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 10:15-11:15

Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Per-Anders Andersson (S), Katarina 
Bengtsson (C) (vice ordförande), Kennerth Svensson (V), Kerstin Alexén (SD)  
ersätter Martin Isaksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)
Alexander Engman (L)

Övriga närvarande Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Anton Larsson (Nämndsekreterare/utredare) §25

Utses att justera Per-Anders Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§23-30
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§23 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§24 Delegeringsbeslut EU-valet 2019

§25 Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019

§26 Röstningslokal och öppettider för förtidsröstning omval Falun

§27 Revidering - Öppettider vallokaler och förtidsröstningslokaler

§28 Antal röstmottagare per valdistrikt

§29 Information - valnämnden 2019

§30 Övriga frågor 2019

2 / 11



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§23

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 KS0022)

Beslut
Valnämnden godkänner ärendelistan och väljer Per-Anders Andersson (S) att tillsammans 
med ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§24

Delegeringsbeslut EU-valet 2019 
(2019 KS0023)

Beslut
Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden redovisar följande delegeringsbeslut:
- Delegeringsbeslut för Ordförande och vice ordförande i valdistrikt
- Delegeringsbeslut för röstmottagare i vallokal

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegeringsbeslut
• Delegeringsbeslut Ordförande och vice ordförande valdistrikt
• Delegeringsbeslut röstmottagare

Beslutet skickas till 
Valkansliet
Valnämnden
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019 
(2017 KS0421)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Anton Larsson, projektsamordnare för arbetet med ökat valdeltagande, informerar om 
projektgruppens arbete. Vid RKL-valet 2018 genomförde man en del aktiviteter för att 
inspirera till ökat valdeltagande. Man använde sig bland annat utav fyra valinformatörer för 
att utforma och genomföra en kampanj i syfte att öka valdeltagandet i Hylte kommun under 
perioden juni – september 2018. Projektsamordnaren kommer att informera om planerna för 
det fortsatta projektet samt vilka aktiviteter man tänkt genomföra inför EU-valet 2019 för att 
främja ett ökat valdeltagande.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Arbete för ökat valdeltagande vid EU-valet 2019
• Tjänsteskrivelse - uppföljning arbete för ökat valdeltagande 2018
• Uppföljning arbete för ökat valdeltagande 2018
• §44 KS Uppföljning - Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Röstningslokal och öppettider för förtidsröstning omval Falun 
(2019 KS0237)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret behövde fatta ett brådskande beslut om vilken röstningslokal som 
kunde vara tillgänglig under förtidsröstningsperioden gällande omvalet i Faluns kommun 
samt öppettider. Det skulle registreras i valdatabassystemet under kort varsel varpå ärendet 
inte kunde behandlas via valnämnden. Valsamordnaren har i konsultation med 
valmyndigheten valt att ha två dagar öppet för möjlig förtidsröstning. De tider som 
registrerats i valdatabassystemet i enlighet med valmyndigheten är följande dagar och tider:

28 mars kl. 08:00 – 16:00
4 april kl. 08:00 – 16:00

Då man inte förväntar ett större tryck på förtidsröstningen valde valkansliet att kontakcenter 
kommer att stå för den servicen under dessa två dagar och tillfällen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Röstningslokal och öppettider för förtidsröstning omval Falun

Beslutet skickas till 
Kontaktcenter
Valnämnden
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Revidering - Öppettider vallokaler och förtidsröstningslokaler 
(2019 KS0080)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen och beslutar att vallokaler ska ha öppet mellan kl. 
09:00-21:00 på valdagen 26 maj 2019 samt Kontaktcenter i kommunhuset, Hyltebruk som 
röstningslokal/förtidsröstningslokal på valdagen ska vara öppen mellan kl. 08:00 – 21:00.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden beslutade den 30 januari 2019 att vallokaler ska ha öppet kl. 09:00-20:00 på 
valdagen 26 maj 2019 under förutsättning att ett skriftligt samråd skedde med Länsstyrelsen i 
Hallands län. Länsstyrelsen godkände inte öppettiderna mellan kl. 09:00-20:00 på grund av att 
det i vallagen enligt 4 kap. 21 § stadgar att en vallokal ska vara öppen för röstning vid val till 
Europaparlamentet mellan kl. 08:00 och 21:00. En vallokal måste alltid vara öppen, vid val 
till Europaparlamentet minst mellan kl. 09:00 och 13:00 samt mellan kl. 17:00 och 21:00.

Valnämnden behöver ta ett nytt beslut gällande öppettiderna i samtliga vallokaler och 
röstningslokal på valdagen utifrån Länsstyrelsens yttrande över öppettiderna i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Revidering öppettider vallokaler och förtidsröstningslokaler
• Samråd om förkortade öppettider i vallokaler vid valet till Europaparlamentet
• Yttrande över öppettider Hylte kommun
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28

Antal röstmottagare per valdistrikt 
(2019 KS0245)

Beslut
Valnämnden har tagit del av beslutet från valnämndens sammanträde 9 januari 2018 §7 
avseende antal röstmottagare som ska vara fem (5) röstmottagare i varje valdistrikt. 
Valnämnden beslutar vidare att från kl. 21:00 ska följande valdistrikt ha två (2) extrapersonal:
·        Hyltebruk
 
·        Örnabäckshult
 
·        Staffansbo
 
·        Torup
 
·        Landeryd/Långaryd
 
·        Unnaryd/Jälluntofta
 

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har på valnämndens sammanträde 9 januari 2018 tagit beslut om hur många 
röstmottagare det ska vara per valdistrikt. Beslutet togs för både RKL-valet 2018 och EU-
valet 2019. I större distrikt kan det vara lämpligt att ta in fler röstmottagare för själva 
rösträkningen för att kunna genomföra räkningen så snabbt och säkert som möjligt. För att 
hinna hantera alla förtidsröster innan röstmottagningen avslutas på kvällen kan det också vid 
stora volymer förtidsröster vara bra att vara flera röstmottagare under dagen.

Det ska finnas minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt, varav en ordförande och en vice 
ordförande. Minst tre röstmottagare måste finnas närvarande samtidigt i vallokalen vid 
röstmottagningen och en av dessa ska vara ordföranden eller vice ordföranden.

Vissa vallokaler har särskilda personer som står vid dörren och delar ut valkuvert och ser till 
valsedelsbordet. Det kan även vara bra om någon står vid dörren kontrollerar väljarnas rösträtt 
för de som har med sitt röstkort, så att de har kommit till rätt vallokal.

Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden beslutar om att de större distrikten ska ta in 
två (2) extra rösträknare från kl. 21:00 efter att vallokalerna har stängt.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 9
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Antal röstmottagare i vallokal
• §7 VN Antal röstmottagare i vallokal

Beslutet skickas till 
Valkansliet
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 10
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§29

Information - valnämnden 2019 
(2019 KS0024)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Valsamordnaren har till dagens sammanträde skickat med inkomna nyhetsbrev som 
valnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information valnämnden 2019
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 7V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 8V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 9V
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 11
2019-03-27

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30

Övriga frågor 2019 
(2019 KS0025)

Beslut
Valnämnden diskuterar andra praktiska detaljer som rör valet. Vidare får valsamordnaren i 
uppdrag att se över valskärmar och valurnor för att säkerställa att ingenting är trasigt 
och behöver bytas ut.

11 / 11


	Första sidan
	Ärendelista
	§23 Godkännande av ärendelista och val av justerare
	§24 Delegeringsbeslut EU-valet 2019
	§25 Arbete för ökat valdeltagande vid valen 2018 och 2019
	§26 Röstningslokal och öppettider för förtidsröstning omval Falun
	§27 Revidering - Öppettider vallokaler och förtidsröstningslokaler
	§28 Antal röstmottagare per valdistrikt
	§29 Information - valnämnden 2019
	§30 Övriga frågor 2019

