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§ 55

Protokollets justering

Sammanfattning
Val av justerare föreligger.

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-06-10 
Valnämndens beslut

 Ewa Nilsson (KD) väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
2019-06-17 kl. 08.30 i Rådhuset, Jönköping.
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§ 56 

Fastställande av dagordning

Sammanfattning
Ordföranden föredrar utsänt förslag till dagordning.

Då inga meddelanden/delegationsbeslut, ej heller kurser och konferenser,
föreligger tas de båda punkterna bort.

Ulf Månsson (M) önskar ställa en fråga om förberedelser av val 
vilken beslutas att hanteras under övriga frågor.

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-06-10 
Valnämndens beslut

 Dagordningen fastställs med justering enligt ovan.
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§ 57 

Information-/anmälningsärende

Sammanfattning
Redovisning av förrättningar
Mikael Rydberg (S), Åke Johansson (C), Ewa Nilsson (KD), Sandra Klasson 
(S) och Ulf Månsson (M) har deltagit vid valnämndens preliminära rösträk-
ning, onsdagsräkning, 2019-05-29, kl. 09.00-14.00. 

Mikael Rydberg (S), Åke Johansson (C) och Ewa Nilsson (KD) har 
deltagit i arbetet med mottagande av röster på valdagen 2019-05-26, 
kl. 21.00-00.00.

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-06-10 
Valnämndens beslut

 Ovan nämnda förrättningar godkänns.
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§ 58 

Rapport EU-val 2019

Sammanfattning
Valnämndens presidium redogör för iakttagelser gjorda i samband med 
EU-val 2019. 

Tillgänglighet samt skyddande av valhemlighet är bl.a. några av de punkter 
som kommer att vara extra viktiga att arbeta med inför val till riksdag-, kom-
mun och landsting (RKL) 2022.

Det föreslås att ett närmare och mer aktivt samarbete sker tillsammans med 
kommunala funktionshinderrådet avseende arbetet med tillgänglighet.

Överlag upplevs att det varit en god stämning under hela valarbetet och ett 
lugnt och metodiskt arbete i röstnings- och vallokaler. 

Chefsjurist Lars-Åke Svensson redogör för en upplevt god uppslutning av röst-
mottagare gällande att arbeta med EU-valet 2019. Arbetet har fungerat väl un-
der hela valarbetet, i val- och röstningslokaler under valdagen samt vid röst-
mottagningen under kvällen.

Avslutningsvis framför valnämndens ordförande Mikael Rydberg (S) valnämn-
dens stora och varma tack till samtlig personal som varit delaktiga i arbetet 
med EU-val 2019.

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-06-10 
Yrkanden
Mikael Rydberg (S) yrkar, med instämmande från Ewa Nilsson (KD), att upp-
drag lämnas till valkansliet att innan sommaren genomföra fördjupande inter-
vjuer vid ett till två tillfällen med röstmottagare, valnämndens presidium samt 
tjänsteperson från valkansliet vad gäller upplevelser och synpunkter avseende 
arbetet med EU-val 2019.

Valnämndens beslut
 Uppdrar till valkansliet att innan sommaren genomföra fördjupande in-

tervjuer med röstmottagare vad gäller upplevelser och synpunkter avse-
ende arbetet med EU-val 2019 enligt yrkande ovan.

 Informationen i övrigt noteras.

Beslutet expedieras till:
Mottagarens/mottagarnas namn
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§ 59 

Övriga frågor

Sammanfattning
Ulf Månsson (M) ställer en fråga kring hur snabbt Sverige som land har skyl-
dighet att hinna förbereda för ett val.

Enligt vallag (2005:837) 1 kap § 3 ska ordinarie val till riksdagen och ordinarie 
val till landstings- och kommunfullmäktige ska hållas samma dag. Valdag ska 
vara den andra söndagen i september. Val till Europaparlamentet ska hållas i 
juni vart femte år. Om Europeiska unionens råd i ett särskilt fall beslutar det, 
ska valet i stället hållas i april, maj eller juli valåret.

Vid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara val-
dag. Vid omval till landstings- och kommunfullmäktige bestämmer den centra-
la valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska vara 
valdag. 

För Sveriges kommuner innebär det att ett omval ska hållas så snart det kan 
ske, dock senast inom tre månader efter beslut om omval.

VALNÄMNDENS BEHANDLING 2019-06-10 
Valnämndens beslut

 Informationen noteras.
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