
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-04

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 2019-01-04
Datum för anslags 
uppsättande

2019-01-16 Datum för anslags 
nedtagande

2019-02-07

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-14:00

Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)
Kerstin Alexén (SD)

Övriga närvarande Yelis Bilim
Per-Anders Andersson (S)
Katarina Bengtsson (C) (vice ordförande)
Martin Isaksson (SD)
Kennerth Svensson (V)

Utses att justera Per-Anders Andersson (S)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-01-16   

Protokollet omfattar §§1-6
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-01-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare och godkännande av ärendelista

§2 Information valnämnd 2019

§3 Sammanträdestider för valnämnden 2019

§4 Vallokaler vid EP-valet 2019

§5 Lokaler för förtidsröstning EP-valet 2019

§6 Övriga frågor
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-01-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare och godkännande av ärendelista 
(2018 KS0327)

Beslut
Valnämnden godkänner ärendelistan och beslutar att Per-Anders Andersson (S) ska justera 
protokollet tillsammans med ordförande Maria Johansson Arnström (S).
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-01-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Information valnämnd 2019 
(2018 KS0188)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
- Presentation av nya valnämnden
Valnämnden presenterar sig.

- Information om nya bestämmelser gällande valhemligeten (skärmar för 
valsedelställen)
Valnämnden informeras om de nya bestämmelserna och man diskuterar val av skärmar. 
Nämndsekreteraren får i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen för att säkerställa val av 
skärmalternativ.

- Information om när rekrytering av röstmottagare och ordförande respektive 
viceordförande sker
Valnämnden informeras om hur och när rekrytering planeras ske.

- Information om utbildning för valnämnden - onsdagsräkningen
Valnämnden informeras om att utbildning kommer att ske inför onsdagsräkning i samband 
med övrig utbildning för röstmottagare.
 
 
 

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information 2019
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2018:21V
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Mötesdatum sid 5
2019-01-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Sammanträdestider för valnämnden 2019 
(2018 KS0464)

Beslut
Valnämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2019:

6 februari
6 mars
27 mars
17 april
8 maj

Mötena börjar kl. 8.30, om inget annat meddelas.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta beslut om sammanträdestider för 2019. Tiderna kan komma att 
förändras beroende på vad som händer under året och valperioden. Kommunledningskontoret 
föreslår att nämnden sammanträder onsdagar.

Handlingar i ärendet
• Sammanträdestider för valnämnden 2019

Beslutet skickas till 
Valnämnden
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Mötesdatum sid 6
2019-01-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§4

Vallokaler vid EP-valet 2019 
(2018 KS0462)

Beslut
Valnämnden beslutar att anta Hörsalen som förslag till vallokal på valdagen 26 maj 2019 
istället för Gamla Hallen i Hyltebruks valdistrikt.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden tog beslut om vilka vallokaler som ska finnas vid respektive distrikt under 
valnämndens första sammanträde 2018. På valdagen uppstod en del problem gällande Gamla 
Hallen och under valnämndens utvärdering efter valet samt utvärdering från ordförande och 
viceordförande för Hyltebruks valdistrikt kom man fram till att Gamla Hallen inte är lämplig 
som vallokal.
 
Enligt vallagen ska en vallokal vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämplig för ändamålet 
så att röstande inte hindras eller störs i röstningen. Lokalen måste vara tillgänglig. Lokalen får 
inte ha en anknytning till en politisk sammanslutning, och bör inte heller ha en religiös 
anknytning eller koppling till ett visst företag som kan påverka väljaren vid röstningstillfället.

Kommunledningskontoret föreslår därför Hörsalen som vallokal på valdagen 26 maj 2019 
istället för Gamla Hallen i Hyltebruks valdistrikt.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Vallokaler vid EP-valet 2019
• §6 Vallokaler vid valen 2018 och 2019

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§5

Lokaler för förtidsröstning EP-valet 2019 
(2018 KS0463)

Beslut
Valnämnden beslutar att anta förslaget om Hörsalen som förtidsröstningslokal vid EP-valet 
2019 istället för kontaktcenter, kommunhuset i Hyltebruk men att använda kontaktcenter som 
förtidsröstningslokal under valdagen 26 maj 2019.

Beskrivning av ärendet
Under valnämndens första sammanträde 2018 togs beslut om vilka förtidsröstningslokaler 
man skulle använda sig utav för valet 2018 och 2019. När förtidsröstningen var igång kom det 
in en del synpunkter från främst röstmottagarna att kontaktcenter inte var ett bra alternativ då 
det främst krockade med den dagliga verksamheten som bedrivs på kontaktcenter samt att 
uppsikten upplevdes som begränsad. På grund av kontaktcenters övriga verksamhet blev det 
inte optimalt för några parter.

Därför föreslår kommunledningskontoret valnämnden att anta Hörsalen som 
förtidsröstningslokal men då Hörsalen även föreslås som vallokal på valdagen föreslår 
kommunledningskontoret vidare att kontaktcenter endast används som förtidsröstningslokal 
på valdagen då det inte förekommer ordinarie verksamhet.

Lokaler för förtidsröstning har samma krav på tillgänglighet och neutralitet som vallokaler på 
valdagen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Lokaler för förtidsröstning EP-valet 2019

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret
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Mötesdatum sid 8
2019-01-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§6

Övriga frågor 
(2018 KS0329)

Beskrivning av ärendet
Valnämnden diskuterar praktiska detaljer inför valdagen.
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