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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 

Protokollets justering
    
Sammanfattning
Val av justerare föreligger.

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Valnämndens beslut

 Ulf Månsson (M) väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
Protokollet justeras den 29 april, kl. 08.30, i Rådhuset.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 33 

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Ordföranden föredrar utsänd dagordning.

Ordföranden informerar om att ärendena avseende Vallokaler 2019, 
Förtidsröstningslokaler EU-val 2019 samt Institutionsröstning EU-val 2019 ska 
justeras omedelbart. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Valnämndens beslut

 Dagordningen godkänns.  
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§ 34 

Meddelanden

Inga meddelanden finns att notera.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 

Informations-/anmälningsärenden

Sammanfattning
a) Avtal Post Nord

Chefsjurist Lars-Åke Svensson informerar om avtal med Post Nord.

b) Integrationsrapport 2018
Valnämnden aktualiserar frågan om uppföljning av målsättningarna i 
integrationsrapporten. 

c) Redovisning av förrättningar
Mikael Rydberg (S), Åke Johansson (C) och Ewa Nilsson (KD) har 
deltagit vid presidiemöte 2019-04-15, kl. 08.00-09.20. 

Mikael Rydberg (S), Åke Johansson (C) och Ewa Nilsson (KD) har 
deltagit i SKL:s seminarium ”Ett säkert val” i Stockholm 2019-03-26.

Ewa Nilsson (KD) har arbetat med upplägg av transporter av 
förtidsröster m.m. 2019-04-04 kl. 10:00 – 11:30, 2019-04-15 kl. 10:00 
– 10:30, samt 2019-04-17 kl. 09:00 – 16:00.

d) Rapport avseende omval Falun
Chefsjurist Lars-Åke Svensson informerar om att det varit öppet för 
röstning i Rådhuset under 4 dagar. En person har röstat i Jönköping. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Yrkanden
Ordföranden Mikael Rydberg yrkar att, med anledning av Integrationsrapport 
2018, valnämnden efter EU-valet gör en uppföljning av andelen utrikes födda 
röstmottagare för en eventuellt justerad målsättning. 

Ewa Nilsson (KD) tillstyrker Mikael Rydbergs (S) yrkande.

Valnämndens beslut
 Informationen noteras.
 Uppdrag ges till valkansliet att efter EU-valet göra en uppföljning av 

andelen utrikes födda röstmottagare inför eventuell justerad 
målsättning. 
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§ 36 

Kurser och konferenser

Sammanfattning
Mikael Rydberg (S), Åke Johansson (C) och Ewa Nilsson (KD) rapporterar 
från deltagande i SKL:s seminarium ”Ett säkert val”.

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 

Valnämndens beslut
 Informationen noteras.
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§ 37 

Övriga frågor

Ordföranden Mikael Rydberg (S) informerar om att valnämndens ledamöter 
och ersättare har möjlighet att tjänstgöra vid onsdagsräkningen den 29 maj. De 
ledamöter och ersättare som är intresserade av att medverka vid 
onsdagsräkningen uppmanas att kontakta Ulla Freijd som planerar 
bemanningen för denna dag. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 38 

Vallokaler EU-val 2019
VN/2019:3   110

Sammanfattning
Valnämnden tar ställning till vilka vallokaler som ska användas på valdagen 
samt deras öppettider. Valnämndens kansli har upprättat förteckning över 75 
vallokaler med öppettider. 

Huvuddelen av kommunens vallokaler utgörs av kommunens egna byggnader 
såsom skolor och offentliga byggnader. Det finns dock även externt förhyrda 
lokaler såsom föreningslokaler. På EU-valet är samtliga vallokalers öppettider 
kl. 08.00-21.00, med undantag för vallokal Visingsö. För vallokal Visingsö 
gäller begränsat öppethållande.

Beslutsunderlag
Valkansliets tjänsteskrivelse 2019-04-08
Förteckning över 75 vallokaler samt deras öppettider valdagen

Valkansliets förslag
Valkansliets förslag till beslut:

 Vallokaler med öppettider enligt valnämndens kansli upprättad 
förteckning fastställes. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Yrkanden
Ordföranden Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag.

Valnämndens beslut
 Vallokaler med öppettider enligt upprättad förteckning fastställes. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Samtliga partikanslier
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§ 39 

Förtidsröstningslokaler EU-val 2019
VN/2019:4   110 

Sammanfattning
Valnämnden tar ställning till vilka förtidsröstningslokaler som ska användas 
under förtidsröstningen samt deras öppettider. Valnämndens kansli har 
upprättat förteckning över 28 förtidsröstningslokaler med öppettider.

Beslutsunderlag
Valnämndens kansli tjänsteskrivelse 2019-04-08
Förteckning över 28 förtidsröstningslokaler med öppettider 

Valkansliets förslag
Valkansliets förslag till beslut:

 Förtidsröstningslokaler med öppettider enligt valnämndens kansli 
upprättad förteckning fastställes. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Yrkanden
Ordföranden Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag.

Valnämndens beslut
 Förtidsröstningslokaler med öppettider enligt valnämndens kansli 

upprättad förteckning fastställes. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Samtliga partikanslier
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§ 40 

Institutionsröstning EU-val 2019
VN/2019:5   110 

Sammanfattning
Valnämnden tar ställning till vilka institutionsröstningslokaler 
(förtidsröstningslokaler) som ska användas under förtidsröstningen samt deras 
öppettider. Valnämndens kansli har upprättat förteckning över 33 
förtidsröstningslokaler med öppettider söndag en vecka före valdag. 

Beslutsunderlag
Valnämndens kansli tjänsteskrivelse 2019-04-08
Förteckning över 33 institutionsröstningslokaler med öppettider

Valkansliets förslag
Valkansliets förslag till beslut:

 Institutionsröstningslokaler med öppettider enligt valnämndens kansli 
upprättad förteckning fastställes. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Yrkanden
Ordföranden Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag.

Valnämndens beslut
 Institutionsröstningslokaler med öppettider enligt valnämndens kansli 

upprättad förteckning fastställes. 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Beslutet expedieras till:
Samtliga partikanslier
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§ 41 

Röstmottagare vallokal EU-val 2019
VN/2019:6   110 

Sammanfattning
Valnämnden tar ställning till vilka som ska förordnas som röstmottagare till 
vallokal valdagen den 26 maj 2019. Valnämndens kansli har upprättat 
förteckning över föreslagna röstmottagare till valdistrikt valdag. Vid vakans 
eller förhinder för röstmottagare till följd av exempelvis sjukdom förordnas 
röstmottagare av behörig delegat enligt nämndens delegationsordning.
 
Beslutsunderlag
Valnämndens kansli tjänsteskrivelse 2019-04-08
Förteckning över röstmottagare vallokal EU-val 2019

Valkansliets förslag
Valkansliets förslag till beslut:

 Utser röstmottagare vallokal valdag enligt upprättad förteckning.  
 Uppdrar åt valnämndens kansli att genomföra den obligatoriska 

utbildningen för röstmottagare. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Yrkanden
Ordföranden Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag med 
tillägget att röstmottagare utses under förutsättning att de genomgått erforderlig 
utbildning eller har motsvarande kunskaper. 

Valnämndens beslut
 Utser röstmottagare vallokal valdag enligt upprättad förteckning under 

förutsättning att de har genomgått erforderlig utbildning eller har 
motsvarande kunskaper.

 Uppdrar åt valnämndens kansli att genomföra den obligatoriska 
utbildningen för röstmottagare.
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§ 42 

Röstmottagare förtidsröstningslokaler EU-val 2019
VN/2019:7   110 

Sammanfattning
Valnämnden tar ställning till vilka som ska förordnas som röstmottagare till 
förtidsröstningslokaler under förtidsröstningsperioden den 8 maj-26 maj 2019. 
Valnämndens kansli har upprättat förteckning över föreslagna röstmottagare till 
valdistrikt valdag. Vid vakans eller förhinder för röstmottagare till följd av 
exempelvis sjukdom förordnas röstmottagare av behörig delegat enligt 
nämndens delegationsordning.

Beslutsunderlag
Valnämndens kansli tjänsteskrivelse 2019-04-08
Förteckning över röstmottagare förtidsröstning EU-val 2019

Valkansliets förslag
Valkansliets förslag till beslut:

 Utser röstmottagare förtidsröstningslokaler inklusive ambulerande 
röstmottagare enligt upprättad förteckning.  

 Uppdrar åt valnämndens kansli att genomföra den obligatoriska 
utbildningen för röstmottagare. 

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Yrkanden
Ordföranden Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag. 

Valnämndens beslut
 Utser röstmottagare förtidsröstningslokaler inklusive ambulerande 

röstmottagare enligt upprättad förteckning.
 Uppdrar åt valnämndens kansli att genomföra den obligatoriska 

utbildningen för röstmottagare.
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§ 43 

Politisk information i anslutning till val- och förtidsröstningslokaler 
i EU-valet 2019
VN/2019:8   111 

Sammanfattning
För att inte strida mot vallagen och påverka väljarna i deras val föreslås att politisk 
information/propaganda inte bör förekomma inom 20 meter från huvudingången 
till en byggnad där det pågår röstning.

Beslutsunderlag
Valnämndens kansli tjänsteskrivelse 2019-04-15

Valkansliets förslag
Valkansliets förslag till beslut:

 Politisk information/propaganda får inte förekomma i anslutning till 
ingång till förtidsröstnings- eller vallokal.  

 Det är tillåtet för partiföreträdare att dela ut valsedlar utanför (i anslutning 
till) förtidsröstnings- och vallokal utanför ingång samt att bära väst med 
partibeteckning eller på annat sätt att markera sin partitillhörighet.  

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-04-23 
Yrkanden
Ordföranden Mikael Rydberg (S) yrkar bifall till valkansliets förslag med 
tillägget att valkansliet ges i uppdrag att ytterligare förtydliga informationen 
gällande punkten ”Partiemblem eller annan klädsel vilka visar partitillhörighet 
med undantag för partiföreträdare som delar ut valsedlar.”

Valnämndens beslut
 Politisk information/propaganda får inte förekomma i anslutning till 

ingång till förtidsröstnings- eller vallokal.
 Det är tillåtet för partiföreträdare att dela ut valsedlar utanför (i 

anslutning till) förtidsröstnings- och vallokal utanför ingång samt bära 
väst med partibeteckning eller på annat sätt markera sin 
partitillhörighet.

 Uppdrag ges till valkansliet att ytterligare förtydliga informationen 
gällande punkten ”Partiemblem eller annan klädsel vilka visar 
partitillhörighet med undantag för partiföreträdare som delar ut 
valsedlar.”
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