
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-04

Valnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Gunilla Magnusson (KV)

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

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-04
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-10:00

Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Rune Gunnarsson (S), Matilda 
Wahlström (S), Gunilla Magnusson (KV), Per-Anders Andersson (S)  ersätter 
Sonja Andersson (C) (vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Camilla Gustavsson (S)
Alexander Engman (L)

Övriga närvarande Yelis Bilim (Nämndsekreterare)
Erik Wikström (Nämndsekreterare)

Utses att justera Gunilla Magnusson (KV)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§38-43
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§38 Val av justerare och godkännande av ärendelista

§39 Redovisning av delegeringsbeslut valnämnden

§40 Namnvalsedlar - partiernas överlämnande

§41 Övriga ärenden - valnämnden 2018

§42 Information valnämnd 2018

§43 Övriga frågor
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Val av justerare och godkännande av ärendelista 
(2018 KS0327)

Beslut
Valnämnden beslutar att Gunilla Magnusson (KV) ska justera protokollet tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S).
Valnämnden godkänner ärendelistan.
Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Redovisning av delegeringsbeslut valnämnden 
(2018 KS0297)

Beslut
Valnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut med fem stycken nya 
röstmottagare (extra personal) i vallokal, tillägg av en röstmottagare i förtidsröstningslokal 
samt förordnande av ny vice ordförande till Kinnareds/Drängsereds valdistrikt.

Beskrivning av ärendet
Till RKL-valet 9 september har det inkommit återbud från röstmottagare och rösträknare. 
Dessa måste ersättas. Det har även upptäckts, att vid tidigare delegeringsbeslut gällande 
röstmottagare i förtidsröstningslokal, fattades ett namn på en redan tilltänkt röstmottagare i 
förtidsröstningslokal. Felet har åtgärdats och ett delegeringsbeslut har tagits.

Valnämndens presidium behöver utse ny vice ordförande i Kinnareds/Drängsereds valdistrikt 
då nuvarande vice ordförande avsäger sig uppdraget.

Handlingar i ärendet
 Redovisning av delegeringsbeslut
 Delegeringsbeslut Röstmottagare i förtidsröstningslokal
 Delegeringsbeslut röstmottagare i vallokal
 Delegeringsbeslut vice ordförande valdistrikt
 Delegeringsbeslut röstmottagare i vallokal

Beslutet skickas till 
Valnämnden

Paragrafen är justerad
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2018-09-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§40

Namnvalsedlar - partiernas överlämnande 
(2018 KS0328)

Beslut
Valnämnden beslutar att partiernas överlämnande av namnvalsedlar till vallokalerna ska ske 
mellan klockan 8:00 - 8:45.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt vallagen ansvar för att se till att det finns partivalsedlar för alla valen 
för de partier som vid något av de senaste två valen till riksdagen har fått mer än 1 procent av 
rösterna i landet. Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som är 
representerade i landstings- och kommunfullmäktige där röstnings- eller vallokalen ligger.

Valnämnden har beslutat att partierna själva ska ansvara för att leverera de namnvalsedlar och 
partivalsedlar, som inte omfattas av valnämndens ansvar, till vallokalerna. Valnämnden 
behöver bestämma vilken tid på valdagen som partierna 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
 Namnvalsedlar - partiernas överlämnande
 §16 VN Hantering av valsedlar från partier

Paragrafen är justerad
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Övriga ärenden - valnämnden 2018 
(2018 KS0326)

Beslut
Valnämnden beslutar att anta förslag av upplägg valdagen 9 september och upplägg inför den 
preliminära rösträkningen 12 september.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver en genomgång av upplägg på valdagen 9 september. Valnämnden ska 
delta i arbetet i kommunhuset. Kommunhuset är öppet för förtidsröstning kl. 08:00 – 20:00. 
Valnämnden behöver träffas kl. 08:00 för genomgång av dagens och kvällens arbete.

Lämning av röster hos länsstyrelsen 10 september.
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 12 september.
Detta öppna sammanträde startar kl. 10:00. Lunch ska beställas.

Lämning av röster hos länsstyrelsen 12 september.
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.

Handlingar i ärendet
 Inför valdagen 9 september och inför den preliminära rösträkningen 17 september

Beslutet skickas till 
Valnämnden och valkansliet

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Information valnämnd 2018 
(2018 KS0188)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
- Nyhetsbrev från valmyndigheten
Information från valmyndigheten i form av nyhetsbrev har tilldelats valnämnden för 
kännedom
 

- Tolkning i förtidsröstningslokalen/vallokalen
Valkansliet informerar om vad som gäller vi tolkning i förtidsröstningslokalen/vallokalen
 
 
 
 
 
 

Handlingar i ärendet
 Information - valnämnd 2018
 NYHETSBREV 21 AUG
 NYHETSBREV 22 AUG - Valmyndigheten

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43

Övriga frågor 
(2018 KS0329)

Beskrivning av ärendet
Valnämnden diskuterar praktiska detaljer inför valdagen. Ordförande Maria Johansson 
Arnström (S) ger valnämndsekretararen i uppdrag att ta reda på vilka arvode- och 
ersättningsreglementen som gäller för de som tjänstgör under valet.
 
 
Paragrafen är justerad
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