
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-11

Valnämnden

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Rune Gunnarsson (S)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-11
Datum för anslags 
uppsättande

2017-04-11 Datum för anslags 
nedtagande

2017-05-03

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-09:15

Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Sonja Andersson (C) (vice 
ordförande), Rune Gunnarsson (S), Gunilla Magnusson (KV), Camilla 
Gustavsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare Per-Anders Andersson (S), Bengt-Åke Torhall (L)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (Valsamordnare)

Utses att justera Rune Gunnarsson (S)

Justeringens plats och tid  ,  2017-04-11   

Protokollet omfattar §§1-7
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-11

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare och godkännande av ärendelista
§2 Information valnämndens uppdrag
§3 Valkretsar inför de allmänna valen 2018
§4 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2018-2020 - Nämndens analys
§5 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan - valnämnden
§6 Samarbete mellan valnämnder i Hallands län
§7 Övrigt - Information till partier om förändringar kring vallagen
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2017-04-11

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare och godkännande av ärendelista

Beslut

Valnämnden väljer Rune Gunnarsson (S) som justerare.
 
Valnämnden beslutar att arbeta efter den utsända ärendelistan.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Information valnämndens uppdrag

Beslut

Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Valnämnden får en information om vad valnämndens uppdrag är och vad som händer fram till 
valdagen 9 september 2018.

4 (10)



MÖTESPROTOKOLL
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Valkretsar inför de allmänna valen 2018 

2017 KS0177

Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att Hylte kommun inte ska valkretsindelas.

Beskrivning av ärendet
Ett av valnämndens uppdrag är att föreslå om kommunen ska delas in en eller flera valkretsar i valet 
till kommunfullmäktige. Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet (kommunen) ska 
bli representerade. Enligt vallagen får en kommun med över 36 000 röstberättigade personer delas in i 
två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer med rösträtt får delas in i 
valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det. När ändringar kring valkretsindelningen träddes i 
kraft 2015 stod det i regeringens proposition (2013/14:48) att särskilda skäl kan t.ex. vara en nyligen 
genomförd kommunsammanslagning, politiska traditioner och historiska skäl. Enligt propositionen 
kan det även finnas valtekniska argument som talar för en valkretsindelning, t.ex. om ett stort antal 
fullmäktigeledamöter ska väljas och kandidatnamnen på partiernas valsedlar blir så många att det i 
praktiken blir svårt att hantera listorna.
 
Delas kommunen in i valkretsar fördelas mandaten i fullmäktige mellan valkretsarna. Delas 
kommunen in i valkretsar påverkar detta även den nya procentspärren till fullmäktige som börjar gälla 
i och med valet 2018. I valet 2018 fördelas mandaten i kommunfullmäktige i en kommun som är en 
enda valkrets mellan partier som fått minst 2 procent av rösterna i kommunen. I en kommun som är 
indelad i två eller flera valkretsar fördelas mandaten mellan partier som fått minst 3 procent av 
rösterna i kommunen.
 
Hylte kommun uppfyller inte nivån på 36 000 röstberättigade och kommunledningskontoret gör 
bedömningen att det inte finns några särskilda skäl för att dela in kommunen i fler än en valkrets.
 
Det är Länsstyrelsen i Hallands län som fastställer fullmäktiges beslut om valkretsar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Beslut om valkretsar i Hylte kommun inför valen 2018

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§4

Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2018-2020 - Nämndens analys 

2017 KS0192

Beslut
Valnämnden har tagit del av nulägesanalysen och skickar den vidare till REP-beredningen.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen ska en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. För att få 
fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför framtiden ser ut samt 
vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För att få fram denna information 
krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin omvärld för att identifiera områden som 
påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för 
perioden 2018-2020. När nämnderna har behandlat sina analyser går REP-beredningen genom dem 
och använder dem som underlag till resultat- och ekonomisk plan (REP) 2018-2020.
 
Kommunledningskontoret har tagit fram en nulägesanalys som berör valnämndens budget för 2018 
och 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Nulägesanalys inför REP 2018-2020
 Nulägesanalys - valnämndens budget 2018 och 2019

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§5

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan - valnämnden 

2017 KS0175

Beslut
Valnämnden antar arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan med tillhörande bilaga till 
dokumenthanteringsplan.

Beskrivning av ärendet
I kommunen är varje nämnd en myndighet och varje myndighet är ansvarig för sina allmänna 
handlingar. Valnämnden är ansvarig för att dess handlingar hållas ordnade och vårdas så att de 
tillgodoser:

 rätten att ta del av allmänna handlingar
 behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
 forskningens behov.

 
En arkivbeskrivning ger information om myndighetens organisation både historiskt och i nutid. Den 
beskriver också verksamheten, vilka verksamhetssystem som används för hantering av allmänna 
handlingar och hur arkivansvaret ser ut.
 
Dokumenthanteringsplanen redovisar hur valnämndens allmänna handlingar ska hanteras. 
Dokumenthanteringsplanen visar var en handling förvaras både i pappersformat och i digital form, om 
den ska bevaras eller gallras och när detta ska ske. När en handling gallras innebär det att den förstörs 
avsiktligt och planerat. En handling får inte gallras utan att det finns ett gallringsbeslut.
 
Dokumenthanteringsplanen redovisar också när en handling som ska bevaras i normalfallet 
överlämnas till centralarkivet. När en handling överlämnas till centralarkivet övergår ansvaret för 
handlingen till arkivmyndigheten (d.v.s. kommunstyrelsen).
 
Som en bilaga till dokumenthanteringsplanen finns ett förslag till gallring av handlingar av tillfällig 
eller ringa betydelse. Förslaget är framtaget av kommunarkivarien och är antagen i kommunstyrelsen. 
Det är information av kortvarig relevans och rutinmässig karaktär som kan gallras (förstöras) under 
förutsättning att gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att handlingarna bedöms 
sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Det kan också vara handlingar som inte längre 
har betydelse efter det att informationen förts över till ett nytt filformat eller skrivits ut på papper. Vid 
tillämpning av beslutet ska valnämnden själv ta ställning till vilken information och vilka 
handlingstyper som är av tillfällig eller ringa betydelse, utifrån de villkor som anges. Tillämpningen av 
gallringsbeslutet ska också dokumenteras.
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan
 Arkivbeskrivning Valnämnden
 Dokumenthanteringsplan Valnämnden
 BILAGA till valnämndens dok.hant.plan - Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse

Beslutet skickas till 
Kommunarkivarien
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§6

Samarbete mellan valnämnder i Hallands län 

2017 KS0194

Beslut
Valnämnden fortsätter vara en del av samarbetet med övriga kommuner i Halland. Maria Johansson 
Arnström (S) och Sonja Andersson (C) är Hyltes represenanter.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens presidium i Halmstad har bjudit in valnämndernas presidium i Falkenberg, Hylte, 
Kungsbacka, Laholm och Varberg för ett diskussionsmöte måndagen den 10 april. Valnämndens 
ordförande Maria Johansson Arnström (S) var med på mötet.
 
Mötets syfte var att upprätta en kontakt mellan valnämnderna i länet inför det stundande valet till 
riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018. Valnämnderna ska kunna utbyta erfarenheter 
samt diskutera eventuella samarbetsformer som kan underlätta för våra respektive valnämnder och 
kommuner.
 
 

Handlingar i ärendet
 Ärendebeskrivning Samarbete mellan valnämnder

 

Yrkande
Maria Johansson Arnström (S) yrkar: Valnämnden fortsätter vara en del av samarbetet med övriga 
delar i Halland. Maria Johansson Arnström (S) och Sonja Andersson (C) är Hyltes represenanter.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om valnämnden beslutar enligt Maria Johanssons Arnströms yrkande. Valnämnden 
beslutar enligt yrkandet.
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§7

Övrigt - Information till partier om förändringar kring vallagen

Beskrivning av ärendet

Maria Johansson Arnström (S) väcker frågan om att information till partier om förändringar kring 
vallagen. Valnämnden konstaterar att det behöver vara en information i kommunfullmäktige om 
förändringarna under hösten. Maria Johansson Arnström (S) får i uppdrag att prata med 
kommunfullmäktiges ordförande.
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