
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-06

Valnämnden

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

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Katarina Bengtsson (C)

Underskrifter

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

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

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-06
Datum för anslags 
uppsättande

2019-03-06 Datum för anslags 
nedtagande

2019-03-28

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Per-Anders Andersson (S), Katarina Bengtsson (C) (vice ordförande)  ersätter 
Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Kennerth Svensson (V), Kerstin 
Alexén (SD)  ersätter Martin Isaksson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV)

Övriga närvarande Erik Wikström
Yelis Bilim

Utses att justera Gunilla Magnusson (KV)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-03-06   

Protokollet omfattar §§15-22
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-03-06

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§15 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§16 Delegeringsbeslut EP-valet 2019

§17 Reservlokal för vallokal vid EP-valet 2019

§18 Ordförandeinstruktion valdistrikt Hylte kommun EP-valet 26 maj 2019

§19 Lokal instruktion för förtidsröstning i Hylte kommun EP-valet 2019

§20 Lokal instruktion för vallokal till EP-valet 2019

§21 Information - valnämnden 2019

§22 Övriga frågor 2019
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Mötesdatum sid 3
2019-03-06

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 KS0022)

Beslut
Valnämnden godkänner ärendelistan och väljer Gunilla Magnusson (KV) att tillsammans med 
vice ordförande Katarina Bengtsson (C) justera protokollet.
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Mötesdatum sid 4
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§16

Delegeringsbeslut EP-valet 2019 
(2019 KS0023)

Beslut
Valkansliet har inga delegeringsbeslut att redovisa för den här perioden.
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Mötesdatum sid 5
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§17

Reservlokal för vallokal vid EP-valet 2019 
(2019 KS0112)

Beslut
Valnämnden beslutar att lämplig lokal på Forum i Hyltebruk ska vara reservlokal för 
vallokaler vid EP-valet 2019.
Valnämnden antar checklista för reservlokal.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret föreslår att valnämnden beslutar att Forum i Hyltebruk blir 
reservlokal för vallokaler utifall en ordinarie vallokal inte kan användas på valdagen.

Inför RKL-valet 2018 togs beslut om att Hörsalen skulle användas som reservlokal för både 
RKL-valet och EP-valet 2019. Valnämnden behöver ta ett nytt beslut inför EP-valet 2019 då 
Hörsalen kommer att vara Hyltebruks distrikts ordinarie vallokal 26 maj.

Kommunledningskontoret har dessutom tagit fram en checklista för reservlokalen.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Reservlokal för vallokal vid EP-valet 2019
• Checklista för reservlokal

Förslag till beslut
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Mötesdatum sid 6
2019-03-06

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

Ordförandeinstruktion valdistrikt Hylte kommun EP-valet 26 maj 
2019 
(2019 KS0113)

Beslut
Valnämnden antar lokal instruktion för ordföranden till EP-valet 26 maj 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag på lokal instruktion för vallokal.

Instruktionen ska vara ett stöd till ordförande i valdistrikten och ska komplettera 
valmyndighetens manualer med lokala instruktioner.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Lokal instruktion för ordförande till EP-valet 2019
• Ordförandeinstruktion valdistrikt Hylte kommun - EP-valet 26 maj 2019
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Lokal instruktion för förtidsröstning i Hylte kommun EP-valet 2019 
(2019 KS0115)

Beslut
Valnämnden beslutar att anta lokal instruktion till förtidsröstningslokaler.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har skrivit fram ett förslag på lokal instruktion till 
förtidsröstningslokalerna som ska finnas tillgänglig i varje lokal under hela 
förtidsröstningsperioden 8 maj – 26 maj 2019.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Lokal instruktion till förtidsröstningslokaler
• Lokal instruktion för förtidsröstning i Hylte kommun 8 maj - 26 maj 2019
• §8 Ordning & utläggning av valsedlar vid EP-valet 26 maj 2019
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§20

Lokal instruktion för vallokal till EP-valet 2019 
(2019 KS0114)

Beslut
Valnämnden antar lokal instruktion för vallokal till EP-valet 26 maj 2019.

Valnämnden ger kommunledningskontoret (valkansliet) i uppdrag att komplettera 
instruktionen med kontaktuppgifter inför valdagen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på lokal instruktion för vallokal.

Instruktionen ska vara ett stöd till röstmottagarna i vallokalen och ska komplettera 
valmyndighetens manualer med lokala instruktioner.

Instruktionen behöver kompletteras med en bilaga med kontaktuppgifter (telefonnummer) till 
valkansliet på valdagen samt ordförande i alla valdistrikt.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Lokal instruktion för vallokal till EP-valet 2019
• Lokal instruktion för vallokal i Hylte kommun - valet till Europa parlamentet 26 maj 

2019

Förslag till beslut
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

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.

Andra informationspunkter:
- Schema och tider för körning av förtidsröster under förtidsröstningen 8 maj – 26 maj.
- Information om omval i Falun och planering inför det.

Handlingar i ärendet
• Tjänsteskrivelse - Information valnämnden 2019
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 4V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 5V
• Valmyndighetens nyhetsbrev 2019 6V
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Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§22

Övriga frågor 2019 
(2019 KS0025)

Beslut
Valnämnden diskuterar praktiska detaljer inför förtidsröstningen och valdagen.
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