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Justerandes signatur
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Valnämnden

§ 41
Godkännande av dagordning
Beslut
Valnämnden godkänner dagordningen.

Sammanfattning
Ordförande föreslår att ärendet: Distribution av valsedlar för partier vid
Europaparlamentsvalet 2019, läggs till i dagordningen som övrig fråga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Information
Beslut
Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Valansvarig, Alexandra Skoog, informerar om





Valområde, valkrets, valdistrikt
Stärkt skydd för valhemlighet
Utvärderingsenkät från valet i september 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Information – Budget för val och valnämnd 2019
Beslut
Lägga informationen till handlingarna

Sammanfattning
Valansvarig, Alexandra Skoog, informerar om



Budget för val och valnämnd 2019

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2018-2020

Beslutet expedieras till
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 44
Revidering av valnämndens reglemente
KSF-2018-229-003

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
Anta valnämndens reviderade reglemente.
Upphäva tidigare reglemente för valnämnden antaget 2015-02-16 § 20.

Sammanfattning
Revidering av valnämndens reglemente ska ske varje mandatperiod.
I förslaget till det reviderade reglementet har arbetsuppgifterna för valnämnden och
tidpunkt för sammanträden tydliggjorts. Det har även tillkommit paragrafer som beskriver
yrkanden, deltagande i beslut, kungörelse och tillkännagivande samt behandling av
personuppgifter. I övrigt har det skett några mindre förändringar i ordningen av
paragraferna i reglementet samt korrigering av text.

Beslutsunderlag
Förslag till regel, reglemente för valnämnden.

Bilagor
Förslag till regel, reglemente för valnämnden

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 45
Vallokaler på valdagen 26 maj 2019
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Boka följande vallokaler till Europaparlamentsvalet 26 maj 2019:
Svenljunga-Ullasjö

Mogaskolan

Svenljunga-Redslared

Mogaskolan

Högvad-Örsås-Revesjö

Överlida skola

Kindaholm

Medborgarhuset Östra Frölunda

Hillared-Sexdrega-Roasjö

Medborgarhuset Sexdrega

Sammanfattning
För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. Varje kommun ska se till att det finns
lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering,
tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta (4 kap. 20 §
vallagen).
En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att
väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till en viss
politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknytning till en viss religiös
sammanslutning eller till ett visst företag som kan påverka väljaren i samband med
röstningen (4 kap. 20 § vallagen).
Svenljunga kommun har fem valdistrikt och samtliga lokaler som tidigare använts vid val
uppfyller vallagens krav.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2013-11-12, § 13

Beslutet expedieras till
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 46
Röstmottagningslokaler på valdagen 26 maj 2019
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Inrätta röstmottagning och boka röstningslokaler till Europaparlamentsvalet 26 maj 2019
på följande ställen:

Valdistrikt Högvad-Örsås-Revesjö
Holsljunga idrottshall

kl. 10.00–14.00

Örsåsgården

kl. 10.00–15.00

Valdistrikt Kindaholm
Kalvs bygdegård

kl. 10.00–14.00

Håcksviks bygdegård

kl. 09.00-12.00

Mårdaklevs skola (Matsalen)

kl. 14.00–17.00

Valdistrikt Hillared-Sexdrega-Roasjö
Hillareds skola (Matsalen)

kl. 10.00–15.00

Sammanfattning
Svenljunga kommun har särskilda röstmottagningsställen på valdagen i vissa orter där
vallokal inte längre finns. Vid 2006 års allmänna val, EU-val 2009, 2010 års allmänna val,
EU-val 2014 och 2014 års allmänna val inrättades röstningslokaler i Holsljunga, Håcksvik,
Kalv och Mårdaklev. Holsljunga och Kalv hade öppet 4 timmar, Håcksvik och Mårdaklev 3
timmar.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2013-11-12, § 14

Beslutet expedieras till
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 47
Röstningslokaler vid Europaparlamentsvalet 2019
(förtidsröstning)
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Inrätta röstmottagning för förtidsröstning på Svenljunga huvudbibliotek alla dagar under
perioden 8 maj – 26 maj 2019 under bibliotekets ordinarie öppettider:
Onsdag 8 maj

kl. 10.00–19.00

Torsdag 9 maj

kl. 10.00–19.00

Fredag 10 maj

kl. 10.00–17.00

Lördag 11 maj

kl. 10.00–13.00

Söndag 12 maj

kl. 10.00–13.00

Måndag 13 maj

kl. 12.00–19.00

Tisdag 14 maj

kl. 10.00–19.00

Onsdag 15 maj

kl. 10.00–19.00

Torsdag 16 maj

kl. 10.00–19.00

Fredag 17 maj

kl. 10.00–17.00

Lördag 18 maj

kl. 10.00–13.00

Söndag 19 maj

kl. 10.00–13.00

Måndag 20 maj

kl. 12.00–19.00

Tisdag 21 maj

kl. 10.00–19.00

Onsdag 22 maj

kl. 10.00–19.00

Torsdag 23 maj

kl. 10.00–19.00

Fredag 24 maj

kl. 10.00–17.00

Lördag 25 maj

kl. 10.00–13.00

Söndag 26 maj

kl. 08.00–21.00

Anordnar förtidsröstning på samtliga biblioteksfilialer de dagar de har öppet under
perioden 8 maj – 26 maj 2019:

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Svenljunga kommun

Paragraf

Valnämnden

§ 47

2018-11-14

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hillared
Tisdagar 14 maj och 21 maj
Kl. 14.30–19.00

Överlida
Onsdagar 8 maj, 15 maj och 22 maj
Kl. 14.30–19.00

Östra Frölunda
Måndagar 13 maj och 20 maj
Kl. 14.30–19.00.

Sammanfattning
I samband med valet 2006 antog riksdagen en ny vallag (SFS 2005:837) som innebar att
kommunerna fick det samlade lokala ansvaret för val och övertog därmed ansvaret för
förtidsröstningen. Röstningslokalerna bestäms nu av respektive kommun och kan utgöras
av till exempel kommunhus, skolor och bibliotek.
Svenljunga kommun har vid allmänna valen 2006, 2010, 2014, Europaparlamentsvalen
2009 och 2014 inrättat röstmottagning för förtidsröstning på Svenljunga huvudbibliotek
samt på biblioteksfilialerna de dagar respektive filial har öppet.
Enligt vallagens 10 kap. 2 § ska väljarna kunna rösta i förtid 18 dagar före valdagen
vilket innebär att förtidsröstningen påbörjas 8 maj 2019 och pågår till 26 maj 2019. Enligt
vallagens 4 kap. 24 § är en kommun skyldig att tillhandhålla en röstmottagningslokal
varje dag under perioden 8 maj till 26 maj, samt att på valdagen tillhandahålla en
röstmottagningslokal som är öppen mellan kl. 08.00–21.00.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2013-11-12, § 15
Valnämndens protokoll 2018-05-03, § 18

Beslutet expedieras till
Valansvarig
Kulturchef

Justerandes signatur
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§ 48
Val av röstmottagare vid förtidsröstning på
biblioteken 8 maj–26 maj 2019
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Uppdra åt kulturchef att ta fram förslag på röstmottagare för förtidsröstningen på
biblioteken under perioden 8 maj–26 maj 2019.

Sammanfattning
Valnämnden har beslutat inrätta röstmottagning för förtidsröstning på Svenljunga
huvudbibliotek samt biblioteksfilialerna under perioden 8 maj-26 maj 2019.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2013-11-12, § 19

Beslutet expedieras till
Valansvarig
Kulturchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Förtidsröstning vid vårdinrättningar
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Valnämnden ersätter förtidsröstningen vid vårdinrättningar med ambulerade
röstmottagning vid Europaparlamentsvalet 2019.

Sammanfattning
Valnämndens ansvar för förtidsröstning kan omfatta röstning vid vårdinrättningar – så
kallad institutionsröstning.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2013-11-12, § 16
Valnämndens protokoll 2017-04-25, § 7

Beslutet expedieras till
Valansvarig
Enhetschefer vid vård och omsorgsboenden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Bemanning av valorganisation
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Bemanning av valorganisation vid Europaparlamentsvalet 2019 ska ske på samma sätt
som vid tidigare val, av politiker och frivilliga med restriktionen att vid förordnande av
röstmottagare som inte varit förordnad vid tidigare val kommer personer som kandiderar
på valbar lista inte att förordnas som röstmottagare.
Intresse för deltagande lämnas till partigrupp eller till kommunstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning
Valnämnen har att besluta om eventuell förändring av denna organisation.
I SOU 2013:24 lyfts frågan om lämpligheten i att ha förtroendevalda som röstmottagare
vid kommunernas arbete med valen. Kommittén fann inte skäl att överväga några
formella regler av jävskaraktär men tyckte att en befogad gräns är att en person som
kandiderar på lista inte ska fungera som röstmottagare. Detta formaliserades inte och
ledde således inte till något förbud. Det är därmed upp till respektive kommun att göra
en bedömning av lämpligheten när det gäller förtroendevalda som röstmottagare.
För att förvalta den erfarenhet som finns kring valarbetet hos tidigare förordnade
röstmottagare sätts ingen restriktion kring att förordna dessa personer som står på
valbar lista. Dock sätts denna restriktionen vid nyrekrytering av röstmottagare.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2017-04-25, § 8
Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götaland 2018-02-23

Beslutet expedieras till
Valansvarig
Partigrupperna

Justerandes signatur
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§ 51
Förfrågan till röstmottagare
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Uppdra åt kansliadministratör att ställa förfrågan om deltagande till tidigare
röstmottagare under hösten 2018 för att kunna göra en bedömning av hur många som
kan tänka sig att vara valfunktionärer vid Europaparlamentsvalet 2019.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2017-04-25, § 9

Beslutet expedieras till
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 52
Ambulerande röstmottagare
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Uppdra åt kansliadministratör att ta fram förslag på ambulerande röstmottagare.

Sammanfattning
I enlighet med vallagens (SFS 2005:837) 7 kap. 3 a § ska väljare om de begär det få
lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare då de på grund av sjukdom,
funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe.
En väljare som uppfyller dessa kriterier ska, på begäran, kunna få lämna sina röster i till
exempel sin bostad eller en sjukvårdsinrättning där väljaren tillfälligt vistas. Rösterna ska
hämtas av två röstmottagare som valnämnden utsett. Röstmottagarna kommer vara
skyldiga att bistå väljare i samma utsträckning som röstmottagare i vallokaler och
röstningslokaler. Införandet av ambulerande röstmottagare sker som ett led i arbetet för
att ge alla väljare så likartade förutsättningar som möjligt att utnyttja sin rösträtt
samtidigt som valsäkerheten upprätthålls på en godtagbar nivå.
Förordnade ambulerande röstmottagare bör vara personer som upplevs trovärdiga och
neutrala. Det kan röra sig om anställda eller tidigare anställda hos kommunen som på
grund av sina personliga egenskaper bedöms lämpliga att anförtros ett sådant uppdrag.
Det ligger i sakens natur att personer med politiska uppdrag eller andra liknande
kopplingar inte ska förordnas som ambulerande röstmottagare. Valnämnden får själv
bestämma ambitionsnivån, till exempel vilka dagar och tider som ambulerande
röstmottagare ska vara tillgängliga för väljare.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2017-09-26, § 15

Beslutet expedieras till
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 53
Arvode till röstmottagare och eventuella
hjälpräknare
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Röstmottagare och eventuella hjälpräknare får 210 kr/timme, arbetad tid samt för
genomförd obligatorisk utbildning, vid Europaparlamentsvalet 2019.

Sammanfattning
Valnämnden beslutar inför varje val om ett fast timarvode till röstmottagare och
eventuella hjälpräknare, det utgår inget arvode för inställelsetid.
För innevarande mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat att arvodet till ledamöter
och ersättare ska vara 171 kr/tim. Under de allmänna valen 2018 fick röstmottagare och
eventuella hjälpräknare 210 kr/arbetad timme.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2017-09-26, § 16

Beslutet expedieras till
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 54
Övrig fråga:
Distribution av valsedlar för partier vid
Europaparlamentsvalet 2019
Diarienummer: KSF-2018-200-111

Beslut
Distribution av valsedlar för partier sker på samma sätt som vid de allmänna valet 2018.
Vilket datum och tid som partierna senast ska lämna in namnvalsedlar till kommunen för
distribution ut till röstningslokaler och vallokaler tas upp av valnämnden vid ett senare
möte.

Sammanfattning
Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Det är blanka
valsedlar och partivalsedlar för de partier som vid något av de två senaste
Europaparlamentsvalen fått mer än 1 % av rösterna i hela landet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-11-14
Valnämndens protokoll 2018-05-03, § 15

Beslutet expedieras till
Valansvarig

Justerandes signatur
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§ 55
Nästa sammanträde
Beslut
Nästa sammanträde sker onsdag 6 mars 2019 kl. 18.00 i Svenljungasalen Norr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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