MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-08-28

Valnämnden

Plats och tid

Hörsalen kl. 08:30-10:00

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 (Valsamordnare/sekreterare)

Utses att justera

Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§§48-52

Sekreterare

.................................................
Yelis Bilim

Ordförande

................................................
Maria Johansson Arnström (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Kerstin Alexén (SD)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Valnämnden
2019-08-28

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande
1/8

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-08-28

sid 2

Valnämnden

ÄRENDELISTA
§48

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§49

Delegeringsbeslut EU-valet 2019

§50

Uppföljning och utvärdering EU-valet 26 maj 2019

§51

Information valnämnden 2019

§52

Övriga frågor – Valnämndens synpunkter
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Valnämnden
§48

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2019 KS0022)
Beslut

Valnämnden godkänner ärendelistan och väljer Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med
ordförande Maria Johansson Arnström (S) justera protokollet.
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Valnämnden
§49

Delegeringsbeslut EU-valet 2019
(2019 KS0023)
Beslut

Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
Beskrivning av ärendet

På begäran inför EU-valet 26 maj genomfördes en ändring av vice ordförande i ett av
valdistrikten. Det inkom som en förfrågan om att få byta valdistrikt. Valkansliet hade
möjlighet att genomföra en sådan ändring och där av beslutet från valnämnden. Valkansliet
behövde även ha extra beredskap av röstmottagare i vallokal att tillgå i händelse av bortfall
p.g.a. sjukdom eller annan giltig frånvaro. Vidare behövde även valkansliet rusta upp med
extra rösträknare inför den preliminära onsdagsräkningen 29 maj 2019.
Handlingar i ärendet

•
•
•
•

Tjänsteskrivelse - Redovisning av delegeringsbeslut valnämnden
Delegeringsbeslut Röstmottagare i Vallokal
Delegeringsbeslut vice ordförande i valdistrikt
Delegeringsbeslut Rösträknare för Valnämndens preliminära rösträkning

Beslutet skickas till

Valnämnden
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Valnämnden
§50

Uppföljning och utvärdering EU-valet 26 maj 2019
(2018 KS0364)
Beslut

Valnämnden har tagit del av redovisad information och beslutar att utvärdering för EU-valet
och för RKL-valet ska behandlas vid valnämndens sammanträde inför RKL-valet 2022.
Valnämnden beslutar även att valdistrikten fortsätter att ringa in resultatet till valkansliet på
valnatten.
Beskrivning av ärendet

Valet till Europaparlamentet ägde rum 26 maj 2019. Förtidsröstning pågick under perioden 8
maj till 26 maj och den preliminära rösträkningen 29 maj.

Valnämnden tillsammans med valkansliet genomför en uppföljning och utvärdering av valets
olika delar. Utöver valnämndens uppföljning har synpunkter inhämtats från eller lämnats av
valdistriktens ordförande, röstmottagare i röstningslokalerna, valkansliet och länsstyrelsen.

Till Valmyndigheten har lämnats viss statistik samt svar på enkätfrågor.
Handlingar i ärendet

•
•
•

Tjänsteskrivelse - Uppföljning och utvärdering av EU-valet 2019
Ärendebeskrivning - Uppföljning & utvärdering av EU-valet 2019
Statistik EU-valet 2019 Hylte kommun
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Valnämnden
§51

Information valnämnden 2019
(2019 KS0024)
Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Valnämnden tar del av nyhetsbrev från Valmyndigheten som är av relevans för utvärderingen
av EU-valet 2019. Valnämnden får även ta del av en genomförd enkät som Riksrevisionen
skickat ut avseende valförfarandet.
Handlingar i ärendet

•
•
•

Tjänsteskrivelse - Information valnämnd 2019
Enkät från Riksrevisionen om valförfarandet
Valmyndighetens nyhetsbrev vnd 2019 22V
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Valnämnden
§52

Övriga frågor – Valnämndens synpunkter
(2019 KS0025)
Beslut

Valnämnden tar del av valnämndens synpunkter samt förslag till förbättringar inför
nästkommande val.
Beskrivning av ärendet

Valnämnden delar synpunkter och erfarenheter av EU-valet 2019 samt vill ge förslag på
förbättringsområden inför nästkommande val. Dessa punkter diskuteras:
Lokaler
- Valnämnden kan konstatera utifrån utvärderingen att det bara varit praktiska problem
gällande lokalerna som det har kommit in synpunkter på. Fel som ska ses över och åtgärdas.
Därför anser Valnämnden att man i god tid pratar med Hyltebostäder och ser till att allting
fungerar, så som ljus, nycklar osv. Rutinerna kring utlämning av nycklar och dylikt ska vara
på så sin plats och valkansliet kan under utbildningen påpeka till ordföranden i de olika
valdistrikten att kvittera ut nycklar i god tid för att inte råka på "överraskningar" på
valdagen.
Utbildning
- Valnämnden hade önskat att integrera mera praktiska bitar i utbildningen. Till exempel
att valkansliet förbereder ett valsedelställ där man på plats får se hur det ska se ut och hur
valsedlarna ska vara placerade. Vidare anser valnämnden att man även ska ha omslagspåsar
och exempel på röstlängder som röstmottagarna själva kan få öva på genom olika praktiska
moment. Valnämnden tycker också att det hade varit bra med ett möte mellan valnämnden
och valdistriktens ordföranden där valnämnden själva kan få trycka på vad de ska tänka på
och varför det är viktigt att man följer alla instruktioner man fått av valkansliet samt att man
genomför en repetition inför valnatten.
Valmaterial
- Valnämnden har inget speciellt att anmärka på och därför anser de att man gör en översyn av
valmaterialet inför RKL-valet.
Valdagen/natten
- Valnämnden anser precis som valkansliet att det hade varit bra med två stationer och på så
vis effektivisera arbetet och minska stressen för både de som ska ta emot rösterna som
kommer in på kvällen samt för att underlätta för valdistrikten som kommer in. Valnämnden
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Valnämnden
diskuterar lite kring vad de kan göra bättre och man kommer fram till att det bästa sättet är att
alla får sin specifika uppgift så att man vet vad man ska göra.
Onsdagsräkningen
- Generellt fungerade onsdagsräkningen bra men det finns alltid förbättringspotential.
Valnämnden tycker att man ska dela upp det i lag om två och två. Ett lag för varje valdistrikt
alternativt att ett lag kan ta två mindre distrikt samt att laget består av en tjänsteman och en
ledamot/ersättare från valnämnden. Valnämndens ordförande ska tillsammans med
kommunjurist vara beslutfattare i frågor som uppkommer och beslut som behöver tas.
Övrig synpunkt
- Valnämnden tycker att man ska skicka ut ett "tackbrev" till de som arbetat som
röstmottagare i förtidsröstningen samt alla röstmottagare/rösträknare, vice ordföranden
och ordföranden som tjänstgjort på valdagen/natten. Valnämnden tycker det är viktigt att ge
ett tack då det är ett viktigt arbete man gör i demokratins tjänst. Genom att man visar
uppskattning för det arbete som utförts blir chansen att man vill tjänstgöra även nästa val,
större.
Handlingar i ärendet

•

Tjänsteskrivelse - Övriga frågor Valnämndens synpunkter

Beslutet skickas till

Valkansliet
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