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Ej tjänstgörande ersättare
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Eva Hermansson (S) (vice ordförande)
Arne Augustsson (C)
Göran Parmling (S) ersätter Gundega Hallinder
(V)
Lennart Eriksson (KD) ersätter Sara Pettersson
(MP)

Övriga
Anna Eriksson (kommunsekreterare)
Ann-Britt Lindahl (Nämndsekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §§15-21
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_________________________________________________________________
Arild Wanche

Justerare

_________________________________________________________________
Göran Parmling

Sekreterare

_________________________________________________________________
Ann-Britt Lindahl
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________________________
Ann-Britt Lindahl

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21

Justerare signatur

Val av justerare
Godkännande av dagordning
Ordning och placering av valsedlar
Informationsinsatser
Delegation - fullmakter
Valorganisation 2019
Information

Utdragsbestyrkande
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§ 15 - Val av justerare
Till justerare utses Göran Parmling (S).
Protokollet justeras måndag 25 mars 2019.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 16 - Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkänns.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 17 – Ordning och placering av valsedlar Dnr VN 2019-11
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstmottagningsställen. Det är viktigt att alla partiers
valsedlar behandlas och presenteras på samma sätt. De ska hållas ordnade och för väljarna
lätta att hitta. Kommunen ansvarar för att lägga ut blanka valsedlar samt namnvalsedlar i
Europaparlamentsvalet för de partier som begärt det och som fått minst 1 % av rösterna vid
någon av de två senaste valen. Kommunen ansvara för att dessa valsedlar alltid finns på
plats.
Vid valet har de partier som deltar i valet, men inte har rätt till att få valsedlar utlagda, rätt
att lämna sina valsedlar till vallokal samt röstmottagningsställen.
Det är röstmottagarnas uppgift att hålla ordning på valsedlarna, både de valsedlar som
röstmottagarna är skyldiga att lägga ut och de valsedlar som partierna själva kommer med
till lokalen.
Valsedlarnas placering ska beslutas av nämnden så att det inte uppstår diskussion om detta
vid lokalerna. Valsedlarna föreslås placeras i bokstavsordning efter partinamn.
Partier som inte har rätt att få valsedlar utlagda har kontaktat kommunen med frågan om de
kan lämna in dem på ett ställe. Kommunen har ingen skyldighet att ta emot valsedlar på
detta sätt. Ett beslut måste då tas av nämnden, men det innebär ett nytt ansvar som då
måste regleras med dessa partier. Valkansliet föreslår att dessa partier får lämna sin
valsedlar till respektive röstningsställe.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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Från detta val ska ett skydd sättas upp runt valsedelsställen för att ingen ska kunna se vilka
valsedlar som väljs. Valmyndigheten ersätter kommunerna för denna nyhet. Valkansliet
kommer att köpa in dessa i papp från någon av de leverantörer som finns på marknaden.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Ordning och placering av valsedlar

Beslut
Valsedlarna på röstmottagningsställena samt vallokalerna placeras i bokstavsordning efter
partinamn.
Partier som ej har rätt att få sina valsedlar utlagda, får lämna dessa på respektive
röstningsställe.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18 – Informationsinsatser Dnr VN 2019-14
I reglementet för valnämnden så har valnämnden till uppgift att eftersträva ett ökat
valdeltagande, bland annat genom att lämna råd och upplysningar till allmänheten i frågor
som rör nämndens verksamhetsområde.
I det sammanhanget är kommunens informationsinsatser en viktig del för att öka
valdeltagandet samt ge allmänhet korrekt information om valet.
Valkansliet föreslår följande informationsinsatser:
-Laxå Nytt - Annonsering om all praktisk information såsom datum, lokaler, öppettider,
ambulerande röstmottagare samt övrig information
-Nerikes Allehanda - Annonsering om öppettider samt hänvisning till hemsidan
-Hemsidan - En allmän information om valet, en kommunal information om valet samt
länkar till Valmyndigheten
-Övrigt informationsmaterial - Har beställts från Valmyndigheten som kommer att användas
vid utbildning av valförrättare samt finnas på biblioteket, i vår reception och i våra övriga
vallokaler.
Möjligheten att förtidsrösta i Röfors och Tived kommer att lyftas fram tydligare än tidigare.
Ovannämnda struktur är stommen i de informationsinsatser som Laxå kommun kommer att
genomföra och övriga eventuella insatser får valkansliet ta ställning till under pågående
arbete med valen 2019.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Informationsinsatser

Beslut
Informationsinsatser sker enligt redovisad struktur.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 19 – Delegation - fullmakter Dnr VN 2019-13
I samband med valarbetet 2019 hanteras förtidsröster regelbundet av valkansliet och då
måste personer utses som är behöriga att för valnämndens räkning kvittera förtidsröster och
andra eventuella värdehandlingar.
Följande kommunala tjänstepersoner kan bli berörda:
Jan-Åke Karlsson
Jan-Erik Olsson
Ulrika Nykvist
Maria Löfving
Ann-Britt Lindahl
Annette Gustafsson
Anna Eriksson
I reglementet för valnämnden § 16 företräder ordförande nämnden mellan sammanträdena
och enligt § 17 får ordförande besluta i ärenden som är brådskande. Om det behöver utses
ytterligare personer så föreslås ordförande få delegation att fatta dessa beslut. Ärendet
anmäls på nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse - Delegation - fullmakter

Beslut
Ovannämnda kommunala tjänstepersoner får fullmakt att för valnämndens räkning kvittera
förtidsröster och andra eventuella värdehandlingar.
Ordförande får i delegation att utse ytterligare personer som kan företräda valnämnden, om
behovet uppstår.
Om fler tjänstepersoner behöver utses, efter nämndens sammanträde i mars 2019, utser
valnämndens ordförande dessa personer.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20 – Valorganisation 2019 Dnr VN 2019-15
Vallagen 3 kap. 3 § reglerar att det i varje kommun ska finnas en valnämnd, som är lokal
valmyndighet med ansvar för frågor om val. Valnämnden utser ett valkansli, som får i
uppdrag att organisera arbetet inför valets genomförande. Kommunsekreterare Anna
Eriksson, nämndsekreterare Ann-Britt Lindahl och Maria Löfving är de tjänstemän som har
huvudansvaret för att organisera arbetet inför valen 2019.
Valkansliet har varit i kontakt med personer som kan tänka sig att arbeta vid valen 2019.
Svar har inte inkommit från samtliga tillfrågade, men valkansliet har uppgifter på fler
personer som kan tillfrågas om några lämnar återbud.
Röstmottagare utses av valnämnden och om bortfall sker efter nämndens sammanträde i
mars 2019, bör nya utses av ordföranden. Det är inte nödvändigt att sammankalla
valnämnden i sådana ärenden. Enligt valnämndens reglemente § 16 företräder ordförande
nämnden mellan sammanträdena och enligt § 17 får ordförande besluta i ärenden som är
brådskande. Ärendet anmäls på nästkommande sammanträde.
Förslag på valorganisation 2019 redovisas.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteskrivelse - Valorganisation 2019
Valorganisation 2019

Beslut
Valorganisation 2019 fastställs enligt upprättat förslag.
Om fler röstmottagare behöver utses, efter nämndens sammanträde i mars 2019, utser
valnämndens ordförande nya röstmottagare.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21 – Information Dnr VN 2019-7
Enligt ny lag från 1 januari 2019 ställs krav på att den plats där valsedlar läggs ut ska vara
avskärmad från insyn från andra väljare. Valkansliet har beställt valsedelsskydd.
Planering pågår för utbildningstillfällen för röstmottagare. Valkansliet kommer bland annat
att påtala vikten av skötseln och uppsikten av valsedlarna, att uppdraget är en
myndighetsutövning samt informerar om den sekretess som gäller för röstmottagarna.
Valdistrikten kommer att ges tid för egen planering. Valnämnden kommer att bjudas in till
utbildningstillfällena.
Kommunen har fått 145 968 kr i statsbidrag till förtidsröstningen.
Information om valet på andra språk kommer att tryckas upp. Material för detta finns hos
Valmyndigheten.
Kommunens förtidsröstning, med anledning av omvalet i Falun kommun, kommer att ske
den 2 april, kl. 13.00-16.00 i kommunhuset. Valkansliets personal är röstmottagare.
Valsedlar till omvalet har levererats.

Beslut
Informationen är delgiven.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande
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