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Organ Valnämnden 
 
 

 
Sammanträdesdatum 2019-02-28 Paragrafer 001-010 

 Anslaget sätts upp 2019-03-06 Anslaget tas ner 2019-03-28 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd 

 

Underskrift   

Souzan Ezari 
 

Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, torsdagen 
den 28 februari 2019 kl. 17.30- 18.10 
 

Beslutande 

 
Mats Jonsson, (M), ordförande 
Katarina Gustavsson (S), vice ordförande 
Erling Andersson (KD) 
Siv Bertilsson (V) 
Jan Sjögren (SD) 
Jan Andersson (C) 
Klas Gustafsson (EMP) 
Jerry Karlsson (L) 
Mikael Wahss (MP) 
 

Övriga närvarande 

 

  

Souzan Ezari, kommunadministratör 
Lennart Karlsson (EMP) ej tjg. ersättare 
Sonja Kling (S), ej tjg. ersättare 
Malin Rehnstedt (MP) ej tjg. ersättare 
  
 

Utses att justera   Erling Andersson (KD) Paragrafer 001-010 
 

Justeringens plats   och tid  
Underskrifter  

Sekreterare   
 

                     Souzan Ezari 
  

Ordförande 
 

  Mats Jonsson 
  

Justerande 
 
 

  Erling Andersson 
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Godkännande av dagordning 
 
Valnämndens beslut 
Valnämnden godkänner dagordningen. 
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Registrering av vallokaler och öppettider 
 
Valnämndens beslut:  

1. Vallokaler, särskilda röstmottagningsställen och öppettider fastställs 
enligt nedanstående förslag. 

 
 
Distrikt Vallokal Särskilt 

röstmottagningsställe 

Vaggeryd västra 
 

Götafors skola 
Klassrum 

         ---------- 

Vaggeryd norra 
 

Hjortsjöskolan 7-9 
Högstadiet 

          --------- 

Vaggeryd östra 
 

Hjortsjöskolan 7-9 
Högstadiet 

          ---------- 

Byarum / 
Bondstorp 
 

Samlingslokalen 
Byarums 
hembygdsgård 

Bondstorp skola 

Västra 
Skillingaryd-
Tofteryd 

Fågelforsskolan 
Klassrum, högstadiet 

Tofthagaskolan 
Tofteryd 
 

Skillingaryd östra Fågelforsskolan 
Klassrum, högstadiet 

          ------------ 

Åker Hagshult Klevshults skola 
Klassrum 

Åkers skola, 
Församlingshemmet 
Hagshult 
 

Hok-Svenarum Hoks skola 
Matsalen 

        -------------- 

 
 
Öppettider i vallokaler bestäms till 8-21. 
Öppettider för särskilda röstmottagningsställen bestäms till 9-12, 15-18. 
 
Enligt förändring i vallagen ska minst två röstmottagare vara närvarande vid 
röstmottagning i röstningslokal för förtidsröstning. Detta ger ökad kostnad. 
 
Biblioteket i Skillingaryd beslutas hållas öppet 8-21 under valdagen. 
 
Biblioteken i Skillingaryd och Vaggeryd används som 
förtidsröstningslokaler från den 8 maj fram till valdagen. 
                                                                                                                  forts. 
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Presidiet delegeras att säkerställa att ett av biblioteken har öppet 10-14 
lördag och söndag 11-12/5, 18-19/5 och 25/5 
Ersättning i förtidsröstningslokaler sätts till 350: -/h samt 16: - per mottagen 
röst. 
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Ordförande och vice ordförande I valdistrikten 
 
Valnämndens beslut:  
Valnämnden föreslår och godkänner förslag till ordförande respektive vice 
ordförande för valdistrikten för EU-parlamentsvalet 2019. 
 
Distrikt Ordförande Vice ordförande 
 
Vaggeryd västra 
 

 
Eva Tjäderborn 

 
Peter Hansson 

Vaggeryd norra 
 

Lars-Göran Friberg Helén Liljeroth 
 

Vaggeryd östra 
 

Örjan Vilsson Lisbeth Fritz 

Byarum/Bondstorp 
 

Gunilla Svensson Cecilia Jonsson 

Västra Skillingaryd-
Tofteryd 

Johan Thelander Sture Filipsson 

Skillingaryd östra 
 

Bjarne Atlefur Charlotte Sandberg 

Åker/Hagshult 
 

Bengt Hjalmarsson Bertil Gunnarsson 

Hok-Svenarum 
 

Jan Andersson Arne Gunnarsson 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valnämnden förslår och godkänner förslag till ordförande respektive vice 
ordförande för valdistrikten för EU-parlamentsvalet 2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan bifalla förslaget och finner det 
bifallet. 
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Distriktens bemanning av röstmottagare 
 
 Valnämndens beslut:  

1. Valnämnden beslutar att uppdra till valnämndens presidium att 
fastställa bemanning av röstmottagare i distrikten och vid de särskilda 
röstmottagningsställena. 
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Hantering av förtidsröstning, omval Falun 
 
Valnämndens beslut:  

1. Kommunens reception används som förtidsröstningslokal torsdagen 
den 28 mars ordinarie öppettider och fredag den 29 mars till klockan 
12.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Valmyndigheten har beslutat om omval i Faluns kommun.  
 
Vid omvalet till kommunfullmäktige i Falun ska alla kommuner i landet 
ordna med förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. 
Detta regleras i vallagen 4 kap. §§ 22-23. Perioden för förtidsröstning vid ett 
omval är förkortad till tio dagar och börjar därför den 28 mars. 
 
Valmyndigheten rekommenderar att så få kommuner som möjligt har öppet 
för förtidsröstning på själva valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så 
att inlämning av rösterna kan göras till PostNord senast på fredagen. Detta 
för att underlätta transporter av eventuella röster som ska till Falun. Vi 
kommer att återkomma med en rutin för inlämning av mottagna röster som 
ska transporteras till Falun. 
 
Vilka dagar och tider som röstning ska erbjudas är upp till varje kommun att 
bestämma utifrån vad som kan anses ge väljarna goda möjligheter att rösta. 
Om det kan förväntas att få röstberättigade befinner sig i kommunen kan 
enstaka dagar vara tillräckligt men det är bra att välja tider som är förenliga 
med när de flesta människor jobbar. Det kan också vara lämpligt att 
samordna med närliggande kommuner och om möjligt välja olika 
öppettider. 
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Utbildning för röstmottagare vid valdistrikt och 
särskilda röstmottagningsställen 
 
Valnämndens beslut:  

1. För de röstmottagare som utbildades (på plats i Skillingehus eller via 
webben) och deltog i RKL-valet 2018 krävs ingen ny utbildning för 
tjänstgöring vid EU-parlamentsvalet 2019. 

2. Kommunledningskontoret kommer att bjuda in till utbildning för nya 
röstmottagare samt övriga röstmottagare som önskar att gå en 
utbildning. Det är ett starkt önskemål att nya röstmottagare deltar i 
denna utbildning som arrangeras av valnämnden, men även bevis för 
genomförd webbutbildning godkänns för tjänstgöring som 
röstmottagare, länk till webbutbildning: 
https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-
som-ska-vara-rostmottagare.html 

3. Kommunledningskontoret genomför särskild utbildning för 
röstmottagare i förtidsröstningslokaler. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikael Wahss (MP) föreslår att valnämnden skicka länken till 
webbutbildningen via e-post till valnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om valnämnden kan bifalla kommunledningskontorets 
förslag med Mikael Wahss tilläggsförslag och finner det bifallet.  
 
 

https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-som-ska-vara-rostmottagare.html
https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-som-ska-vara-rostmottagare.html
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Ambulerande röstmottagare 
 
Valnämndens beslut:  

1. Valnämnden beslutar att boende på kommunens vård- och 
omsorgsboenden ska erbjudas röstning via ambulerande 
röstmottagare istället för en så kallad institutionsröstning 

2. Valnämnden beslutar att till ambulerande röstmottagare utse 
Torbjörn Åkerblad, Rose-Marie Moberg och Souzan Ezari 

 
 
Ärende 
Det som tidigare kallades kommunala bud har ersatts av ambulerande 
röstmottagare. 
 
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i 
en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att 
hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt 
(40 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen). Röstmottagaren har med sig 
allt behövligt material som finns i förtidsröstningslokal och för även en 
väljarförteckning. Ambulerande röstmottagare kan ta emot röster under 18 
dagar före valdagen, precis som förtidsröstning i röstningslokal. 
 
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte 
själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina 
röster i bostaden, eller där de befinner sig, till ambulerande röstmottagare. 
Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstning får ske, från och med 
18 dagar före valdagen och fram till och med valdagen. Ambulerande 
röstmottagare kan t.ex. ersätta en indragen institutionsröstning. 
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Kvittering av värdeförsändelser 
 
Valnämndens beslut:  

1. Valnämnden beslutar att utse följande personer till att lämna in och 
kvittera ut värdeförsändelser från posten vid EU-parlamentsvalet 
2019  
Souzan Ezari, Rose-Marie Moberg, Torbjörn Åkerblad,  
Marita Wågesson Sjöberg, Jonas Fransson. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Posten begär ett politiskt fattat beslut om vilka personer som ska få lämna 
 in och kvittera ut värdeförsändelser från posten vid EU-parlamentsvalet 
2019. 
 
Kommunledningskontorets förslag till beslut:  
Valnämnden beslutar att nedanstående personer har rätt att lämna in och 
kvittera ut värdeförsändelser från posten vid EU parlamentsvalet 2019: 
Souzan Ezari 
Rose-Marie Moberg 
Torbjörn Åkerblad 
Marita Wågesson Sjöberg 
Jonas Fransson 
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Rutiner i vallokal samt ordning på valsedlar 
 
Valnämndens beslut:  

1. Ordförande och vice ordförande i respektive valdistrikt informeras 
om det stödmaterial som Valnämnden har tagit fram till stöd före, 
under och efter valet (bilaga 1, Checklista, bilaga 2, Pricipskiss för 
möblering och flöden i en vallokal) 

2. Valsedlar ska placeras i bokstavsordning enligt Valmyndighetens 
förslag. 

3. När det gäller valsedlar tillhörande partier som inte har rätt att få 
sina valsedlar utlagda ansvarar röstmottagarna för att placera 
valsedlar i valsedelsställen i bokstavsordning och fylla på från det 
lager som partierna lämnar in samt det som valnämnden 
tillhandahåller tillsammans med övrigt valmaterial 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med valet 2018 är det nya regler i vallagen och endast 
de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar 
utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till 
Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om 
partiet tryckt upp valsedlar. 
 
Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen, 
sista anmälningsdag till EU-parlamentsvalet är 26 april 2019. 
 
Partier som kan få sina valsedlar utlagda 
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar 
för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet 
fick mer än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär 
utläggning, och om de endast har en lista. Har de flera listor läggs 
partivalsedlar ut. 
 
Övriga partier ansvarar själva för att lägga ut valsedlar med namn på sina 
kandidater. Dessa kan läggas i vallokalerna, röstningslokalerna och på 
ambassader och konsulat med röstmottagning. 
 
Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. 
 
Sista dag för partier att begära utläggning av valsedlar var den 15 december 
2018. 
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Följande partier har begärt utläggning av valsedlar: 
 

• Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
• Centerpartiet 
• Feministiskt Initiativ 
• Kristdemokraterna 
• Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 
• Miljöpartiet 
• Moderaterna 
• Piratpartiet 
• Sverigedemokraterna 
• Vänsterpartiet 

 
Beslutsunderlag 
Checklista, daterad 2019-02-21 
Principskiss för möblering och flöden i en vallokal 
 
Expedieras till: Ordförande och vice ordförande i valdistrikten 
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Valnämndens preliminära rösträkning 
 
Valnämndens beslut:  

1. Valnämndens preliminära rösträkning, även kallad onsdagsräkningen, 
ska genomföras onsdagen den 29 maj, kl. 10:00 Skillingehus, 
Sessionssalen. 

2. Tid och plats för rösträkning annonseras senast två veckor före 
förrättningen, d.v.s. den 15 maj. 
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