
i^HYLTE MOTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:45

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

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

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (Valsamordnare), Erik Wikström (Nämndsekreterare/Utredare)

Utses att justera Per-Anders Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-12

■i

C
Underskrifter Sekreterare

Susanne Ohlsson

Ordförande
Maria Johansson Arnström (S)

Justerande
Per-Anders Andersson (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Valnämnden
2018-01-09

ANSLAG/BEVIS
Organ
Sammanträdesdatum

Datum för anslags 
nedtagande

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet

MlZ-Ol-Oy 30/%'0-Z -ol
Kommunhuset

Underskrift

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

1 (14)
1 (14)



i^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

ÄRENDELISTA
Val av justerare och godkännande av ärendelista 
Information valnämnden 
Meddelande Valnämnden 
Delegeringsordning valnämnden 
Detaljbudget för valnämnden 
Vallokaler vid valen 2018 och 2019 
Antal röstmottagare i vallokal
Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i valdistrikt
Lokaler för förtidsröstning
Ambulerande röstmottagare
Sammanträdestider för valnämnden 2018
Övrigt

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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2 (14)



i^HYLTE MOTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§1

Val av justerare och godkännande av ärendelista

Beslut
Valnämnden beslutar att Per-Anders Andersson (S) ska justera protokollet tillsammans med 
ordförande Maria Johansson Arnström (S).

Valnämnden godkänner ärendelistan.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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i^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§2

Information valnämnden

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet 
Arbete i valkansliet
Valsamordnaren informerar vad som är på gång i valkansliet den närmaste tiden.

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09i^HYLTE

Valnämnden

§3

Meddelande Valnämnden

2017 KS0403

Beslut
Valnämnden har tagit del av redovisade meddelanden.

Beskrivning av ärendet
I kallelsen har det funnits med ett meddelande från Länsstyrelsen i Hallands län om 
valdistriktens indelning.

Handlingar i ärendet
• Beslut Länsstyrelsen om indelning valdistrikt

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

5(14)
5 (14)



^»HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§4

Delegeringsordning valnämnden

2017 KS0491

Beslut
Valnämnden antar förslag till delegeringsordning.

Valsamordnaren far i uppdrag att göra några redaktionella ändringar i delegeringsordningen. 

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har inte tidigare haft en delegeringsordning. Delegeringsordningen är en 
förteckning över de beslut som kommunstyrelsen delegerar till en politiker eller till anställd i 
kommunen. Delegering innebär att nämnden överlåter självständig beslutanderätt, d.v.s. 
nämnden ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Besluten 
gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. När ett delegeringsbeslut har tagits 
ska det redovisas tillbaka till valnämnden.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Delegeringsordning för valnämnden
• Valnämnden Delegeringsordning

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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i^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§5

Detaljbudget för valnämnden

2017 KS0492

Beslut
Valnämnden antar detaljbudget för valnämnden.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har fatt en tilldelad ram på 350 000kr för 2018. Valnämnden behöver ta beslut 
om hur ramen ska fördelas på valnämndens olika verksamheter. Valnämnden har bara en 
verksamhet där all valadministration ligger. Därför finns det bara en verksamhet med i 
detaljbudgeten.

Vid varje val brukar kommunerna få ett statsbidrag för kostnaderna för förtidsröstning. Den 
exakta summan för Hylte kommuns statsbidrag är inte fastställt ännu.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Detaljbudget för valnämnden
• Resultat-och ekonomisk plan Valnämnd 2018-2021

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten

Justerandes sign U td ra gs bes ty rka n de
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^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§6

Vallokaler vid valen 2018 och 2019

2017 KS0493

Beslut
Valnämnden beslutar att följande lokaler ska vara vallokaler vid valen 2018 och 2019: 

• Torups valdistrikt: Torups bygdegård

Kinnared/Drängsereds valdistrikt: Kinnareds skola

Landeryd/Långaryds valdistrikt: Skolmatsalen på Landeryds skola

Unnaryd/Jälluntoftas valdistrikt: Sporthallen i Unnaryd

Rydöbruk/Femsjös valdistrikt: Rydöbruks skola

Ömabäckshults valdistrikt: Örnaskolan

Hyltebruks valdistrikt: Gamla hallen

Staffansbos valdistrikt: Elias Fries skola

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta beslut om vilka vallokaler som ska finnas vid respektive distrikt. 
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.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse vallokaler

Maria Johansson Arnström (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag till beslut.

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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i^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§7

Antal röstmottagare i vallokal

2017 KS0490

Beslut
Valnämnden beslutar att vid valet till riksdag, kommun och landsting/region 9 september 
2018 ska det vara sex (6) röstmottagare i varje valdistrikt. Från kl. 20 ska följande valdistrikt 
ha två (2) extrapersonal:

• Hyltebruk

• Ömabäckshult

• Staffansbo

• Torup

• Landeryd/Långaryd

• Unnaryd/Jälluntofta

Valnämnden beslutar även att vid valet till europaparlamentet 2019 ska det vara fem (5) 
röstmottagare i varje valdistrikt.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver besluta hur många röstmottagare det ska vara per valdistrikt. Vissa 
valdistrikt har även behov av att ta in extra rösträknare efter att vallokalerna har stängt.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Antal röstmottagare per valdistrikt

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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i^HYLTE MOTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§8

Arvode för röstmottagare och ordförande och vice ordförande i 
valdistrikt

2017 KS0498

Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande arvoden för arbete med 
valen 2018 och 2019:

• Ordförande i valdistrikt: 4500 kr

Vice ordförande i valdistrikt: 4000 kr

Röstmottagare i vallokal: 3200 kr

Extra rösträknare: 950kr

För den obligatoriska utbildningen betalas schablonersättning ut enligt kommunens 
ersättningsreglemente.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver lämna ett förslag på arvoden för arbete med de allmänna valen 2018 och 
EU-valet 2019. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag som till viss del utgår från 
arvodena från 2014. Vid valen 2014 hade de som arbetade i vallokalerna timersättning i 
enlighet med den schablonersättning som kommunens förtroendevalda.

Kommunledningskontoret föreslår istället att ersättningen blir en fast summa. Anledningen till 
att gå över till en fast summa är att för att lättare sätt kunna planera budgeten samt att övriga 
halländska kommuner har fasta summor. När kommunledningskontoret har räknat fram 
förslagen har kontoret tittat på hur många timmar som betalades ut 2014 och vilken 
schablonersättning (timersättning) som kommunens förtroendevalda far.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Arvode vid valen 2018 och 2019

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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i^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§9

Lokaler för förtidsröstning

2017 KS0495

Beslut
Valnämnden beslutar att följande lokaler ska vara förtidsröstningslokaler vid valen 2018 och 
2019:

• Kontaktcenter, kommunhuset i Hyltebruk

• Torups bibliotek

• Unnaryds bibliotek

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver besluta i vilka lokaler där det ska hållas förtidsröstning. Lokaler för 
förtidsröstning har samma krav på tillgänglighet och neutralitet som vallokaler på valdagen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Lokaler för förtidsröstning

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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i^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§10

Ambulerande röstmottagare

2017 KS0496

Beslut
Valnämnden beslutar att det ska finnas 4 ambulerande röstmottagare vid valen 2018 och 
2019.

Beskrivning av ärendet
En nyhet i vallagen är att kommunen ska ha ambulerande röstmottagning. Detta ersätter 
kommunala bud som har funnits vid tidigare val.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen kommer till väljarens 
hem eller motsvarande och förrättar förtidsröstning där. Den ambulerande röstmottagningen 
är som en förtidsröstningslokal i turnerande miniformat. Röstmottagaren har med sig 
valskärm, röstsedlar, valkuvert och en valurna.

Bara vissa personer får rösta med ambulerande röstmottagare. Man kan rösta med 
ambulerande röstmottagare om man är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte själv kan 
ta sig till sin vallokal eller en röstningslokal.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse Ambulerande röstmottagare

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§11

Sammanträdestider för valnämnden 2018

2017 KS0494

Beslut
Valnämnden beslutar om följande sammanträdestider för 2018: 

• 13 februari

13 mars

24 april

5 juni

21 augusti

4 september

12 september (valnämndens preliminära rösträkning)

16 oktober

Mötena börjar kl. 08.30, om inget annat meddelas.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta beslut om sammanträdestider 2018. Tiderna kan komma att förändras 
beroende på vad som händer under året. Kommunledningskontoret föreslår att nämnden 
sammanträder tisdagar.

Handlingar i ärendet
• Sammanträdestider för valnämnden 2018

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign

13 (14)
13 (14)



i^HYLTE MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-01-09

Valnämnden

§12

Övrigt

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ställer en rad frågor av praktisk art till valsamordnaren.

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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