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Plets cch tid

Ting shuset , 2019 -04-04 , klockan 16.00-17.00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Marika Andersson, valsamordnare
Maria Viduss , valsamordnare och sekreterare

Utses an justera

Britt Alderholm (M)

Justeringens
plats och lid
UnderSekreterare
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Jens-M ikael Larsson (-)
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Britt Alderholm

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivils genom anslag

Organ

Valnämnden

$ammanträdesdalum

201 9-04-04

Datum fär
anslagsuppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Tingshuset
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"'. ~-~-~
Jens-Mikael Larsson, ordförande

.

Paragrafer

12-19
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Vn § 12
Förs lag för ordna röstmottagare i valdistri kt samt föro rd na ny vi ce
ordförande Dalsta
Valnämnden beslutande 2019 -02-07 § 6 att välja Rimonde Hadad som
vice ordförande i valdistrikt Dalsta. Rimonde Hadad har nu avsagt sig
uppdraget. Valnämndens ordfö rande föresl år Peter Grönlund som vice
ordförande i valdistrikt Dalsta . Peter Grönlu nd har tillfrågats och tackat
ja.
Valsamordnarna har tagit fram förslag på röstmottagare i respektive
valdistrikt. Sedan utskick av handlingarna har en ändring gjorts i det att
det skett ett byta av valdistrikt för Andreas Gandh i och Kajsa Karlsson
så att Gandh i förordnas i valdistrikt Dalsta och Karlsson förordnas i
valdistrikt Ringshyttan-As.
Valnämnden beslutar
att förordna Peter Grönlund som vice ordförande i valdistrikt Dalsta
att förordna röstmottagare enligt upprättat förslag under förutsättning att
röstmottagarna genomgår adekvat utbildning för uppdraget
Järn boås
Ordförande : Pirjo Pettersson
Vice ordförande: Anders Stenquist
Jonathan Smårs
Nils Johansson
Caroline Forsberg
Mikael Forsberg
Hans Karlsson
Esstorp
Ordförande : Lena von Bothmer Johansson
Vice ordförand e: Sofia Frändberg
Karin Hedenström
Ida Kleist Andersson
Margareta Tryzell
Christina Nilsson
Anders Jern
Susanne Johansson (rösträknare)
Elvira Sörman

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdalum

2019-04 -04

Valnämnden

Ka rlsäng
Ordförande: Annelie Johansson
Vice ordförande : Helena Bergqvist Lannerha g

Stefan Möllberg
Anita Svensson
Erik Mathisen
Pernilla Gustafsson
Hanna Ekbom
Lena Gunnarsson (rösträknare)
Lars Olov Fredh
Gyttor p
Ordförande: Erik Olsso n
Vice ordförande : Katarina Ivarsson

Alexander Lagiso n
Anneli Ämström
Margareta Karlsson
Barbro Göthberg
Liselott Ericsson
Richard Ericsson

Dalsta
Ordföra nde: Sofie Norelius
Vice ordförande: Peter Grönlund
Andreas Gandh i
Lisbeth Bäckström
Simone Hartin
Pernilla Svenson
Ahmad Khazneh
Uffe Kleist
Vik er
Ordförande : Karin Johansson
Vice ordförande : Anna Andersson

Marika Håkansson
Barbro Ehrnström
Riitta Jylhä Wi nther
Jeanette Karlsson

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Sida

18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sammanträdesdatum

2019-04-04

Valnämnden

RingshyUan-As
Ordförande: Ronza Hadad
Vice ordförande: Linnea Lagison

Malin Göthberg
Kajsa Karlsson
Hans Kvarnbrant
Ulla Karlsson
Jessica Jacobsson
Cecilia Gustafsson
Ba rn
Ordförande : Ewa Spector
Vice ordförande : Pia Gullstrand

Lena Vinnerås
Martin Nordströrn
Mateja Verhnj ak Möller
Gunnel Arvidsson
Therese Gustafsson
Pers hyttt an-Hitorp
Ordförande : Peter Cornet
Vice ordfö rande: Christina Carlsson

Jenny Spector
Gunvi Vrede Olson
Matiida Ämström
Marie Hedlund
Lisa Nyquist
Lovisa Spector

Justerares sign
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Utdragsbestyrkande
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Vn § 13

Förs lag placeringsordning valsedlar i valsedelsställ
För att det ska se likadant ut på alla vallo kaler och
röstningslokaler behöver valnämnden ta beslut om i
vilken ordning som partiernas valsedlar ska placeras i
valsedelställen. Under valet 2014 beslutade valnämnden
att valsedlarna skulle ligga i bokstavsord ning. Ett likadant
beslut fattades inför valet 2018.
Valsamordnarna föres lår att valsedlarna ska ligga i
bokstavsordning i valsede lstället även under
Europaparlamentsvalet 2019. I första raden läggs
valsedlar för partierna med rätt att få sina valsedlar
utlagda samt blank valsedel och den andra och tredje
raden är till för övriga partier som deltar i valet i
bokstavsordning.

Partivalsedlar

Övrigt anmälda partier

Övrigt anmälda partier

BLANKA
Vänsterpartiet (V)
Sverigedemokraterna
(SOl
Piratpartiet (PP)
Moderaterna (M)
Miljöpartiet (MP)
liberalerna (L)
Kristdemokraterna
(KOl
Feministiskt initiativ
(Fl)
Centerpartiet (C)
Arbeta repartietSocialdemokraterna
(S)
Valnämnden beslutar
att valsed larna ska ligga i bokstavsordning enligt upprättat
förslag.

-Protokollsutdrag till
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Vn § 14

Förslag avskärmning av valsedlar
Det har inför detta val tillkommit nya regler i vallagen om avskärmning av
valsedlarna. som säger att den plats där valsedlarna ska tillhandahållas
ska vara fri från insyn . De nya reglerna kan innebära att det finns risk för
ökad köbildning. Alla kommuner får extra statsbidrag för att avskärma
valsedlarna med hjälp av avskärmare samt att ha fler röstmottagare som
håller ordning vid valsedlarna . För Nora kommun är statsbidraget 30 000
kronor (trettiotusen kronor) .
Vilken typ av avskärmn ing som ska användas är upp till valnämnden att
besluta . Oavsett lösning ska följande beaktas:
• Väljaren ska ha möjlighet att ta valsedlar fri från insyn. Tänk även på
placering i förhållande till fönster samt hur väljare och röstmottagare
rör sig i lokalen .
• Möbleringen ska uppfylla kraven på tillgänglighet.
• Röstmottagarnas ansvar för ordningen av valsedlar ska kunna
upprätthållas.
• Röstmottagarnas möjlighet att fylla på valsedlar ska kunna
upprätthållas.
Valsamordnarna föreslår att valnämnden väljer valsedelsavskärmare
som tillverkas av kommunens egna dagliga verksamhet trots att de
endast kan användas till detta val. Valsamordnarna föreslår att
valnämnden beslutar att köpa in 30 vikväggar i wellpapp för att
ytterligare avskärma röstningen
Valnämnden beslutar
att vid valet till Europaparlamentsvalet använda valsedelsavskärmare
som tillverkas av Nora kommuns dagliga verksamhet
att köpa in 30 vikväggar för att ytterligare kunna avskärma röstningen i
vallokaler och förtidsröstningslokaler

Justerares sign

Utdragsbeslyrkande

Protokoll sutdrag till
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Vn § 15

Information reservlokaler till valdagen
Valnämnden beslutade 2019-02-07 § 4 att uppdra till valsamordnarna
att ta fram förslag på reservlokaler till respektive valdistrikt dit vallokalen
kan flytta utifall det uppstår hinder för att genomföra röstning i/på den
ordinarie vallokal en. Hinder kan handla om att lokalen på grund av
exempelvis brand inte går att använda eller hot riktat mot vallokalen som
gör att säkerheten inte kan garanteras.
Valsamordnarna har i samråd med fastighetsstrateg tagit fram ett antal
lokaler som kan användas utifall valdistrikt måste flytta från den ordinarie
vallokalen:
• Hagby Ängar: Stora samlingssalen (två distrikt kan samsas om denna
lokal)
• Biblioteket: konsthallen
• Biblioteket: receptionen
• Hjernet: Cafeterian
• Hjernet: nedervåningen
• Järntorgsskolan: Matsalen
• Sagoskattens förskola
Valsamordnarna finner det osannolikt att samtliga ordinarie vallokaler får
sådana hinder som gör att alla ordinarie vallokaler behöver flytta och
menar att det är rimligt att ha ett mindre antal reservlokaler än vad det
finns valdistrikt.
Det är ordförande i valnämnden som på delegation ska besluta om flytt
av vallokal , med vice ordförande i valnämnden som ersättare. När behov
av att flytta från ordinarie vallokal uppstår i valdistriktet ska valkansliet
kontaktas och ordförande i valnämnden ska beslut om vilken lokal som
röstningen ska flytta till. Valdistriktet tilldelas och meddelas vilken av
reservlokalerna valdistriktet ska flytta till. Valkansliet hjälper till med det
praktiska gällande flytten av vallokal.
Under behandling av ärendet yrkar Jens-Mikael Larsson (-) att ge
uppdrag till valsamordnarna att se över om det finns möjlighet att hitta
reservlokaler som ligger närmare valdistrikt Viker och Järnboås
exempelvis en lokal i Gyttorpsskolan och Församlingshemmet i
Järnboås.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut att uppdra till
valsamordnarna att se över möjligheten om ytterligare reservlokaler.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget och finner
att nämnden beslutar enligt förslaget.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden beslutar
att uppdra till valsam ordnarna att se över om det finns möjlighet att hitta
reservl okaler som ligger närmare valdistrikt Viker och Järnboås
exempelvis en lokal i Gyttorpsskolan och Församlingshemmet i
Järnboå s.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

NaRA KOMMUN

SA MMA NTRÄDESPROTOKOLL

Valnämnde n
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Vn § 16
In fo rm ati o n h ante ri n g av partiernas v al s edla r
Valsamordnare informerar om hantering av valsedlar i
Europaparlamentsvalet d.v.s. vilka skyldigheter och ansvar som åligger
kommu nen och partierna.
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska
läggas ut i anslut ning till eller i lokalen . Inför valet 2018 infördes nya
regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i valet
ska få ha sina valsedlar i vallokaler elle r röstningslokaler.
I val till riksdag, komm un och landsting finns det två typer av
partiva lsedlar dels partivalsedlar med partibeteck ning men utan
kandidatnamn och dels partivalsedlar med både partibeteckn ing och
namn. Vid valet till Europaparlamentsva let 2019 finns det endast
partivalsedlar med partibeteck ning och kandidatnamn.
Kommunerna är ansvariga för att lägga ut partivalsedla rna för de partier
som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de senaste två
senaste Europaparlamentsvalen samt begärt att få sina valsedlar
utlagda. De partier som det handlar om är Moderaterna , Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokra terna, Socialdemokraterna, Vänste rpartiet,
Miljöpartiet, Sverigede mokraterna , Feministiskt initiativ och Piratpartiet.
De partier som deltar i Europaparlamentsvalet men som inte har rätt att
få sina valsedlar utlagda av kommunen kan själv komma och lämna sina
valsedlar i valloka len eller i röstningslokalen. Kommunen har enligt lag
ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för
ordningen bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i
valet.
Valsamordnarna informerar också om att vissa kommuner välje r att
hantera samtliga partiers namnvalsedlar. Det innebär emellertid att
kommunerna där igenom gör ett åtagande som går längre än den
skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som det blir svårt
att upprätthålla på ett likvärdigt sätt.
Det har inkommit förfrågningar från ett par partier som ämnar delta i
Europaparlamentsvalet, men där komm unen inte har lagligt ansvar att
lägga ut dessa partiers valsed lar, om hur kommu nen kommer hantera
deras valsedlar. Det vill säga om dessa partier kan lämna in/skicka in
sina valsedlar till kommunen centralt och att kommunen då tar på sig
ansvaret att distribuera valsedlarna till röstningslokalerna och
vallokalerna.
Valn äm nden tacka r för inform ationen.
Justerares sign

"J'-L
Utdragsbestyrkande
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Vn § 17

Information planering av förtidsröstning
Efter valnämndens beslut om att förtidsröstning ska finnas på lokalerna
Tingshuset, Biblioteket och en mobil förtidsröstning har valsamordnare
tagit beslut om tider för när förtidsröstningen är öppen i
röstningslokalerna samt vilka platser som den mobila
förtidsröstningslokalen ska vara. En förtidsröstningslokal måste vara
öppen varje dag under perioden 8 maj - 26 maj.
Öppettider för Tingshuset är Tingshuset ordinarie öppettider samt på
valdagen den 26 maj klockan 8.00-21 .00.
Öppettider för Biblioteket är Biblioteket ordinarie öppettider förutom
lördagen 25 maj då öppettiderna utökas så det är öppet klockan 10.0015.00.
Den mobila förtidsröstningslokalen kommer att vara öppen:
9/5
klockan 16.00-18.00 Viker (församlingshemmet)
10/5 klockan 16.00-18.00 Gyttorp (torget)
12/5 klockan 13.00-15.00 Tullbackagården (samlingssalen)
15/5 klockan 16.00-18.00 Järnboås (skola)
16/5 klockan 16.00-20.00 ICA SUPERMARKET
17/5 klockan 16.00- 20.00 ICA SUPERMARKET
19/5 klockan 13.00-1 5.00 Hagby Ängar (samlingssalen)
22/5 klockan 16.00-18.00 Striberg (vid gamla affären)
23/5 klockan 16.00-20.00 ICA SUPERMARKET
24/5 klockan 16.00-20.00 ICA SUPERMARKET
Valsamordnare tar tillsammans med kommunikationsstateg fram
kommunikationsplan för att sprida informationen om när
förtidsröstningslokaJerna är öppna.

Valnämnden tackar för informationen.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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Vn § 18

Information efter förtidsröstning i omval Falun
kommunfullmäktige
Valsamordnare informerar att förtidsröstningen var öppen den 2 april
klockan 7.30- 12.00, 13.00- 16.30 i rece ptionen i Tingshuset i Nora. Det
kom inga röstande till Nora kommun.

Valnämnden tackar för informationen.

Justerares sign
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Vn § 19
Övriga frågor
-

Information om utbildning för röstmottagare på valdagen
Ordförande informerar att utbildning för röstmottagare på valdagen
planeras hållas 29 april och 14 maj samt eventuellt ett
uppsamlingsdatum den 22 maj om behov uppstår. Va lnämndens
ledamöter uppmanas att gå vid ett utbi ldningstillfälle.

-

Bemanning av förtidsröstningen valdagen Tingshuset
Ordförande informerar att planering av bemanning av förtidsröstning
på valdagen i Tingshuset påbörjats . Det brukar vara valnämnden
som bemannar förtidsröstningen den na dag . Ordförande uppmanar
valnämnden att inkomma till honom om i vilken utsträckning var och
en kan delta .
Valnämnden tackar för informationen.

Justerares sign
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Närvaro-och omröstningslista
Valnämnden sammanträde den 4/4 2019
Närv,

Närv,

beslut

ej be-

§

slut

Ja

Ledamöter
Jens-Mikael Larsson (-)

X

Mats Sundberg (S)

X

Gerd Erlandsson (S)

X

Britt Alderholm (M)

X

Christer Gustavsson (C)
Boye Jonsson (NP)

X

Klara Sandberg (LPo)

Ersättare
Tord Turesson (S)

X

Anita Rundqvist (S)

X

Ulla Lindström-Nilsson (S)

X

Eva Turesson (M)

X

Gilite Rugerero (KO)
Börje Jansson (SO)

X

Jan Larsson (MP)

Antal

7

3

Omröstningar

§
Nej

Avs

Ja

Nej

Avs

