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Valnämnden

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo Larsson (M)

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

Organ Valnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-24
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid ANKs sammanträdesrum kl. 08:30-09:30

Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (ordförande), Sonja Andersson (C) (vice 
ordförande), Matilda Johansson (S), Bo Larsson (M), Alexander Engman (L)

Ej tjänstgörande ersättare Per-Anders Andersson (S)
Camilla Gustavsson (S)

Övriga närvarande Susanne Ohlsson (Valsamordnare)

Utses att justera Bo Larsson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§13-19
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Mötesdatum
2018-04-24

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§13 Val av justerare och godkännande av ärendelista

§14 Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 Valnämnden - Nulägesanalys

§15 Öppettider i vallokal och förtidsröstningslokal

§16 Hantering av valsedlar från partier

§17 Placering av valsedlar i valsedelställ

§18 Information

§19 Övriga frågor
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Val av justerare och godkännande av ärendelista

Beslut
Valnämnden beslutar att Bo Larsson (M) ska justera protokollet. Valnämnden godkänner 
ärendelistan.
Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Resultat- och ekonomisk plan 2019-2022 Valnämnden - 
Nulägesanalys 
(2018 KS0186)

Beslut
Valnämnden beslutar att lämna över framtagen analys till budgetberedningen.

Beskrivning av ärendet
Samtliga nämnder i kommunen ska analysera om det är något som kan påverka nämndens 
verksamhet inför 2019-2022. Analysen blir sedan ett underlag inför arbetet med att ta fram en 
resultat- och ekonomisk plan för perioden 2019-2022.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på analys. Analysen handlar om att det 
kommer vara ett allmänt val 2022. Valnämnden skulle dels behöva medel under 2021 för 
förberedande arbete och medel under 2022 som är själva valåret.

Valnämnden har sedan tidigare blivit tilldelade medel för arbetet med valet till Europa-
parlamentet 2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Analys inför REP 2019-2022 valnämnden
 VN - Analys nuläge och omvärld – Arbete inför allmänna val 2022

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten (skicka analysen)

Paragrafen är justerad
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§15

Öppettider i vallokal och förtidsröstningslokal 
(2018 KS0185)

Beslut
Valnämnden beslutar att vallokaler ska ha öppet kl. 09:00-20:00 på valdagen 9 september 
2018. 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. 
Kommunledningskontoret 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 öppettider för förtidsröstningslokaler. Tidigare har 
förtidsröstningen varit kopplad till förtidsröstningslokalernas ordinarie öppettider, därför har 
välnämnden inte tagit ett separat beslut om detta. Kommunledningskontoret föreslår att det 
ska tas ett separat beslut, men eftersom det fortfarande pågår diskussioner med biblioteken 
och kontaktcenter om öppettider och bemanning föreslår kommunledningskontoret att 
valnämnden ger nämndens ordförande 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 vallokal och förtidsröstningslokaler

Paragrafen är justerad
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§16

Hantering av valsedlar från partier 
(2018 KS0183)

Beslut
Valnämnden beslutar att partierna själva ansvarar för att leverera de namnvalsedlar och 
partivalsedlar, som inte omfattas av valnämndens ansvar enligt vallagen, till 
röstningslokalerna och vallokalerna.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt vallagen ansvar för att se till att det finns partivalsedlar för alla valen 
för de partier som vid något av de senaste två valen till riksdagen har fått mer än 1 procent av 
rösterna i hela landet. Kommunen ansvarar också för att lägga ut partivalsedlar för partier som 
är representerade i landstings- och kommunfullmäktige där röstnings- eller vallokalen ligger.

Valnämnden behöver ta ställning till om partierna själva ska ansvara för att leverera de 
namnvalsedlar och partivalsedlar, som inte omfattas av valnämndens ansvar, till 
röstningslokalerna och vallokalerna eller om valkansliet (kommunledningskontoret) ska 
erbjuda att de kommer ut till lokalerna under förutsättning att partierna lämnar in dem.

Tidigare val i Hylte kommun har partierna själva haft ansvar för det.

Kommunen har ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen 
bland alla valsedlar samt kontrollera att partiet deltar i valet.

Det kan ses som en stor service till partierna att de kan lämna in valsedlar centralt till 
kommunen som fördelar och sprider valsedlarna till kommunens röstning- och vallokaler. 
Kommunledningskontoret har redan fått frågor om kommunen kommer erbjuda en sådan 
service. Enligt valmyndighetens handbok för kommunens uppgifter vid valen 2018 är det 
dock ett stort åtagande som kommunen tar på sig och som går längre än den skyldighet som 
följer av vallagens bestämmelser. Enligt handboken kan det bli svårt att upprätthålla åtagandet 
på ett likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen kan det komma krav på att kommunen ska 
lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet. Det är också en stor administration för 
valkansliet under valveckorna att hantera om valsedlarna från partierna kommer löpande.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Hantering av valsedlar från partier

Paragrafen är justerad
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§17

Placering av valsedlar i valsedelställ 
(2018 KS0184)

Beslut
Valnämnden beslutar att valsedlar ska placeras i bokstavsordning. Partivalsedlar respektive 
namnvalsedlar placeras i två olika valsedelsställ enligt bilaga och eventuella övriga partiers 
valsedlar läggs i bokstavsordning i ett tredje ställ.

Påfyllning av valsedlar i valsedelställ sköts av röstmottagarna.
 
Beslutet ska finnas tillgängligt i vallokaler och förtidsröstningslokaler.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden behöver ta ställning till hur valsedlar ska placeras i valsedelsställ i röstningslokal 
och vallokaler.

Kommunledningskontoret föreslår att valsedlar ska placeras i bokstavsordning. Detta 
bedömer kontoret som det mest neutrala sättet att placera valsedlar på.

Kommunledningskontoret föreslår att påfyllning av valsedlar i valsedelställen sköts av 
röstmottagarna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Placering av valsedlar i valsedelställ
 Bilaga Placering av valsedlar i valsedelsställ

Paragrafen är justerad
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§18

Information 
(2018 KS0188)

Beslut
Valnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Kommunikationsplan
Kommunledningskontoret informerar om den kommunikationsplan som är framtagen för 
arbete med valet 2018.
 
Röstmottagare
Kommunledningskontoret ger en lägesrapport kring röstmottagare i vallokaler.
 
Arbete för ökat valdeltagande
Kommunledningskontoret informerar om arbetet för ökat valdeltagande som just nu pågår. 
Det är en arbetsgrupp som arbetar för att öka valdeltagandet i kommunen. Målgrupperna är 
främst utrikesfödda och personer i åldern 18-30år. Det började som ett ärende i 
kommunstyrelsens arbetsutskott och efter beslut i kommunstyrelsen är valnämnden 
arbetsgruppens politiska hemvist.
 
Arbete efter sommaren
Kommunledningskontoret informerar kring vilka som kommer arbeta med valet efter 
sommaren.
Paragrafen är justerad
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§19

Övriga frågor
Valkonferens 3 maj
Valnämnden tar vissa praktiska detaljer inför länsstyrelsens valkonferens 3 maj.
Paragrafen är justerad
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