
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-02-06

Valnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kennerth Svensson (V)

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

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-06
Datum för anslags 
uppsättande

2019-02-15 Datum för anslags 
nedtagande

2019-03-09

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:30-09:00

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)
Alexander Engman (L)

Övriga närvarande Erik Wikström
Yelis Bilim

Utses att justera Kennerth Svensson (V)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-02-15   

Protokollet omfattar §§7-14
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Mötesdatum sid 2
2019-02-06

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§7 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§8 Ordning och utläggning av valsedlar vid EP-valet 26 maj 2019

§9 Insynsskydd till valsedelställ

§10 Kvittering av förtidsröster

§11 Öppettider vallokaler och förtidsröstningslokaler

§12 Hämtning av förtidsröster - EP-valet 2019

§13 Information - valnämnden 2019

§14 Övriga frågor 2019
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 KS0022)

Beslut
Valnämnden godkänner ärendelistan och väljer Kennerth Svensson (V) att tillsammans med 
ordförande Maria Arnström Johansson (S) justera protokollet.
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Ordning och utläggning av valsedlar vid EP-valet 26 maj 2019 
(2019 KS0081)

Beslut
Valnämnden beslutar att valsedlar för Europaparlamentsvalet läggs i bokstavsordning efter 
partinamn. Om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlar finns 
tillgängliga i vallokalet och förtidsröstningslokaler. Namnvalsedlar som levereras till val- eller 
förtidsröstningslokal överlämnas till röstmottagare som placerar dessa i valsedelstället i 
alfabetisk ordning.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska, enligt rekommendationer från Valmyndigheten, fatta beslut om placeringen 
av valsedlar i vallokaler och lokaler för förtidsröstning. Samtliga partiers valsedlar ska 
exponeras på ett likvärdigt sätt.

Valmyndigheten föreslår att kommunerna placerar partiernas valsedlar i valsedelställen i 
alfabetisk ordning. Detta är även den ordning som Hylte kommun haft vid tidigare val.

Enligt vallagen ansvarar valnämnden för att väljarna har tillgång till valsedlar med parti- och 
valbeteckning för val till Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste 
valen till Europaparlamentet har fått mer är 1 procent av rösterna i hela landet eller valsedlar 
med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med 
endast en valsedel. Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer partierna i normalfallet 
upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Om något 
parti skulle ha fler än en lista vid ett Europaparlamentsval är det istället partivalsedlar som 
trycks för det partiet och som då ska läggas ut. I det senare fallet ansvarar partierna själva för 
att leverera namnvalsedlar till samtliga röstmottagningsställen samt för tillgången av dessa 
över tid.

De partier som har begärt utläggning för valet till Europaparlamentet är:

- Arbetarpartiet – Socialdemokraterna

- Centerpartiet

- Liberalerna
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Miljöpartiet

- Moderaterna

- Piratpartiet

- Sverigedemokraterna

- Vänsterpartiet

Dessa valsedlar måste alltid finnas på plats.

Sedan valen 2018 gäller att samtliga partier som vill delta i ett speciellt val ska anmäla detta 
skriftligen i förväg till Valmyndigheten. Anmälan om deltagande i Europaparlamentet ska 
göras till Valmyndigheten senast den 26 april 2019. En lista på samtliga partier som anmält 
deltagande kommer att distribueras till samtliga vallokaler och röstningslokaler. Endast 
anmälda partiers valsedlar ska läggas ut på röstmottagningsställen.

Valkansliet föreslår att samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler rustas med ett 
valsedelställ och att de valsedlar som valnämnden ansvarar för läggs i bokstavsordning, i 
första facket till vänster. Blanka valsedlarna läggs i den nedersta raden i samma fack. I facket 
längst till höger placeras valsedlar för övriga partier som anmält deltagande i valet och som 
överlämnat sina valsedlar till röstmottagningsstället. Om partierna med fler än en lista lämnar 
namnvalsedlar till röstmottagningsstället läggs dessa i mittenfacket i valsedelstället.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Ordning och utläggning av valsedlar vid EP-valet 2019
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§9

Insynsskydd till valsedelställ 
(2019 KS0084)

Beslut
Valnämnden beslutar att anta valkansliets förslag om att använda insynsskyddet ’exakta’ för 
avskärmning av samtliga valsedelställ. Insynsskydd till valsedelställen köps in i syfte att 
valsedlar ska tillhandahållas utan insyn.

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om avskärmning av valsedlar. Ändringarna ska tillämpas för första 
gången vid valet till Europaparlamentet. Det innebär dels att kommunerna måste ordna så att 
platsen för valsedlar vid all röstmottagning är avskärmad och fri från insyn. Vilken 
utformning avskärmningen ska ha är upp till kommunen.

Valkansliet föreslår att insynsskydd till valsedelställen köps in för att uppfylla kravet på att 
valsedlar ska tas utan möjlighet till insyn. Valkansliet i Hylte kommun har i samråd med 
andra kommuner i Halland tittat på tre olika förslag och kommit fram till att eventuellt 
beställa samma insynsskydd som Stockholm stad ska använda sig utav. Insynsskyddet kallas 
för ’exakta’. Valnämnden behöver anta förslaget för att beställning ska kunna verkställas 
snarast.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Insynsskydd till valsedelställ
• Bild - ´exakta´

Beslutet skickas till 
Valkansliet
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§10

Kvittering av förtidsröster 
(2019 KS0082)

Beslut
Valnämnden beslutar att Bodil Carlsson, Christina Melin, Anneli Pettersson, Sara 
Walfridsson, Lisbeth Bäckman, Erik Wikström, Yelis Bilim, Rebecka Bernström och Anton 
Larsson får kvittera försändelser med röster vid EP-valet 2019.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta beslut om vilka som får kvittera försändelser med röster som 
PostNord lämnar till kommunen.

Kommunledningskontoret föreslår att kontaktcenter i första hand får rätt att kvittera 
försändelser med röster. Försändelser med röster kommer även att komma lördagen och 
söndagen valhelgen. Valkansliet kommer då att utse någon av ovan nämnda tilltänkta att vara 
tillgänglig för kvittering av försändelser med röster.

Beslutet gäller för valet till Europa parlamentet 2019.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Kvittens förtidsröster

Beslutet skickas till 
Valkansliet
Kontaktcenter i kommunhuset

7 / 11



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
2019-02-06

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Öppettider vallokaler och förtidsröstningslokaler 
(2019 KS0080)

Beslut
Valnämnden beslutar att vallokaler ska ha öppet kl. 09:00-20:00 på valdagen 26 maj 2019. 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att samråda med länsstyrelsen i Halland om 
öppettiderna.

Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande får i uppdrag att besluta om öppettider för 
förtidsröstningen i Torup, Unnaryd och Hyltebruk.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver besluta om öppettider för vallokaler och förtidsröstningslokaler. 
Valkansliet föreslår att öppettider för vallokaler på valdagen ska vara mellan kl. 09:00 och 
20:00. Detta behöver samrådas skriftligen med länsstyrelsen i Hallands län.

Det behöver också beslutas om öppettider för förtidsröstningslokaler. Tidigare har 
förtidsröstningen varit kopplad till förtidsröstningslokalernas ordinarie öppettider, därför har 
valnämnden inte tagit ett separat beslut om detta. Valkansliet föreslår att det ska tas ett separat 
beslut, men eftersom det fortfarande pågår diskussioner med biblioteken om öppettider och 
bemanning föreslår valkansliet att valnämnden ger nämndens ordförande får i uppdrag att ta 
beslut om öppettiderna. Det som kan vara bra att känna till är att det måste finnas minst en 
öppen förtidsröstningslokal under samtliga dagar som förtidsröstningen pågår samt under 
valdagen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Öppettider vallokaler och förtidsröstningslokaler
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§12

Hämtning av förtidsröster - EP-valet 2019 
(2019 KS0083)

Beslut
Valnämnden beslutar att hämtning av förtidsröster görs av valnämnden och valkansliet enligt 
schema.

Beskrivning av ärendet
De förtidsröster som lämnas i förtidsröstningslokalerna i Torups och Unnaryds bibliotek 
behöver hämtas upp för sortering hos valkansliet.

Valnämnden behöver diskutera hur hämtning ska ske och av vem.

Det kommer röra sig om 5 dagar sammanlagt som förtidsröstningslokalerna i Unnaryd och 
Torup har öppet.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Hämtning av förtidsröster
• Hämtning av förtidsröster
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§13

Information - valnämnden 2019 
(2019 KS0024)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Valsamordnaren har till dagens sammanträde skickat med inkomna nyhetsbrev eller annan 
information som valnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information valnämnden 2019
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 2V
• Nyheter inför Europarlamentsvalet 2019
• Inbjudan till konferens den 8 mars - valnämnderna
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§14

Övriga frågor 2019 
(2019 KS0025)

Beslut
Valnämnden har inga övriga frågor till dagens sammanträde.
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