
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-08

Valnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Katarina Bengtsson (C)

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

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-08
Datum för anslags 
uppsättande

2019-05-17 Datum för anslags 
nedtagande

2019-06-08

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:30

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)

Övriga närvarande Yelis Bilim

Utses att justera Katarina Bengtsson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§39-45
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-05-08

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§39 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§40 Delegeringsbeslut EU-valet 2019

§41 Ordning och utläggning av valsedlar vid EU-valet 26 maj 2019 - bilaga

§42 Namnvalsedlar - partiernas överlämnande EU-valet 26 maj 2019

§43 Transport valhandlingar till Länsstyrelsen - EU-valet 2019

§44 Information - valnämnden 2019

§45 Övriga frågor och ärenden 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-05-08

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 KS0022)

Beslut
Valnämnden godkänner ärendelistan och väljer Katarina Bengtsson (C) att tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet.
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Mötesdatum sid 4
2019-05-08

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Delegeringsbeslut EU-valet 2019 
(2019 KS0023)

Beslut
Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut med två stycken nya 
röstmottagare/rösträknare i vallokal samt tillägg av två stycken röstmottagare i 
förtidsröstningslokal.

Beskrivning av ärendet
Till EU-valet 26 maj har det inkommit återbud från röstmottagare och rösträknare. Valkansliet 
behövde ersätta dem med nya röstmottagare och rösträknare. Valkansliet förbereder även en 
lista med reserver som kommer att kunna ersätta ytterligare avhopp längre fram.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegeringsbeslut
• Delegeringsbeslut Röstmottagare i Vallokal
• Delegeringsbeslut Röstmottagare i Förtidsröstningslokal

Beslutet skickas till 
Valnämnden
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Mötesdatum sid 5
2019-05-08

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Ordning och utläggning av valsedlar vid EU-valet 26 maj 2019 - 
bilaga 
(2019 KS0081)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen och godkänner bilagan som komplement till "lokal 
instruktion för förtidsröstning i Hylte kommun EP-valet 2019” (§19 VN), respektive ” Lokal 
instruktion för vallokal till EP-valet 2019” (§20 VN).
 

Beskrivning av ärendet
Valnämnden beslutade 6 februari 2019 (§8 VN) att valsedlar för Europaparlamentsvalet läggs 
i bokstavsordning efter partinamn. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att 
namnvalsedlar finns tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler. Namnvalsedlar för 
de anmälda partier som inte fått över 1 % i EU-valen 2009 och 2014, levereras till val- eller 
förtidsröstningslokal och överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i 
alfabetisk ordning.

Valkansliet har nu tagit fram en mer användarvänlig bilaga, baserad på ovan nämnda beslut, 
som skickas med till röstnings- och vallokaler som komplement till ” Lokal instruktion för 
förtidsröstning i Hylte kommun EP-valet 2019” (§19 VN), respektive ” Lokal instruktion för 
vallokal till EP-valet 2019” (§20 VN).

Den nya bilagan innehåller också en bild som visar hur valsedlarna ska placeras i 
valsedelstället, med en uppdaterad förteckning över de partier som fått över 1 % i EU-valen 
2009 och 2014 och begärt utläggning i röstnings- och vallokaler. Det är kommunen, och i 
praktiken röstmottagarna, som ansvarar för att dessa valsedlar alltid finns på plats.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Ordning och utläggning av valsedlar vid EU-valet 26 maj 2019 - 

bilaga
• Ordning och utläggning av valsedlar vid EU-valet 2019 - bilaga

Beslutet skickas till 
Valkansliet
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-05-08

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Namnvalsedlar - partiernas överlämnande EU-valet 26 maj 2019 
(2019 KS0307)

Beslut
Valnämnden beslutar att partiernas överlämnande av namnvalsedlar till vallokalerna ska ske 
mellan klockan 08:00 – 08:45. Beslutet gäller för de partier som har fler än en lista samt har 
anmält deltagande i Europaparlamentsvalet till Valmyndigheten.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen ansvarar valnämnden för att väljarna har tillgång till valsedlar med parti- och 
valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste 
valet till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar 
med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med 
endast en valsedel.

Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet upp med en 
kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha 
fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som trycks för det 
partiet och som då ska läggas ut. I det senare fallet ansvarar partierna själva för att leverera 
namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa över tid.

Valnämnden behöver bestämma vilken tid på valdagen som de partier som har fler än en lista 
kan överlämna sina namnvalsedlar. Alla vallokaler öppnar kl. 09:00 och valnämnden föreslår 
att partierna överlämnar sina namnvalsedlar mellan kl. 08:00 – 08:45.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Namnvalsedlar - partiernas överlämnande EU-valet 26 maj 2019
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Transport valhandlingar till Länsstyrelsen - EU-valet 2019 
(2019 KS0305)

Beslut
Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande och vice ordförande levererar valhandlingar 
till länsstyrelsen dagen efter valdagen samt efter valnämndens preliminära rösträkning. 
Valnämnden utser Per-Anders Andersson (S) som reserv i fall då valnämndens ordförande 
eller vice ordförande skulle råka på giltigt förhinder.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver besluta hur valhandlingar ska levereras till Länsstyrelsen. Tidigare val 
har det varit valnämndens ordförande och vice ordförande som levererar valhandlingarna till 
Länsstyrelsen dagen efter valdagen och efter valnämndens preliminära rösträkning.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Transport valhandlingar till Länsstyrelsen EU-valet 2019

Förslag till beslut
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Information - valnämnden 2019 
(2019 KS0024)

Beslut
Valnämnden har tagit del av information och beslutar om ett nytt sammanträdesdatum som 
ska äga rum den 28 augusti kl. 08:30. Valnämnden bestämmer även att, om behov av 
ytterligare ett sammanträde innan valdagen 26 maj uppstår, kommer valnämnden kallas till ett 
extra insatt sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Valkansliet har till dagens sammanträde skickat med handlingar som valnämnden bör har 
kännedom om samt informeras valnämnden om följande:

- Timersättning för tjänstgörande röstmottagare i förtidsröstningen
- Två nya sammanträdestider för valnämnden behöver sättas
- Öppettider förtidsröstningen 8 maj – 26 maj

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information valnämnden 2019
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 13V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 14V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 15V
• Informationsblad Nationella korruptionsgruppen
• Information till valnämnder från PostNord
• Förtidsröstning EU-valet i Hylte kommun
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Övriga frågor och ärenden 2019 
(2019 KS0025)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen och tillsammans gått igenom upplägget inför 
valdagen 26 maj samt inför den preliminära rösträkningen 29 maj.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden går igenom upplägget inför valdagen 26 maj samt upplägg inför den preliminära 
rösträkningen 29 maj.
Inför valdagen 26 maj
- Valnämnden ska delta i arbetet i kommunhuset. Kommunhuset är öppet för förtidsröstning 
från kl. 08:00 - 21:00 på valdagen 26 maj. Valnämnden behöver träffas kl. 08:00 för 
genomgång av dagens och kvällens arbete.
- Lämning av röster hos länsstyrelsen 27 maj.
Valnämnden föreslår att valnämndens ordförande och viceordförande hämtar rösterna i 
kommunhuset ca kl. 09:00 för att lämna rösterna hos länsstyrelsen i Halmstad kl. 10:00.

Inför den preliminära rösträkningen den 29 maj.
- Detta öppna sammanträde startar kl. 10:00. Valnämnden träffas i lilla sammanträdesrummet 
kl. 09:30 för en genomgång. Lunch ska beställas.
- Lämning av röster hos länsstyrelsen 29 maj.
Valnämndens ordförande och viceordförande lämnar rösterna hos länsstyrelsen i Halmstad så 
snart den preliminära rösträkningen är klar. Körningen behöver inte ske i omgångar utan en 
körning räcker. Ett meddelande till Länsstyrelsen behöver gå ut när beslut om tid tagits.
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