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NORA KOMMUN

Valnämnden

Plats och lid

Beslutande

ÖVriga deltagande

Ulses attjustera

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-01

Tingshuset, 2019-03-01, klockan 16.00-16.30

enligt bifogad närvarolista.

Maria Viduss, nämndsekreterare och valsamordnare

Klara Sandberg (Lpo)
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Justeringens
platsoch lid

Under

skrifter

Organ

Sekreterare

Ordförande

Justerande

.k.t!.:(?.l(v.0:: V~ .
Maria Viduss

...~ .
Jens-Mi kael Larsson (-)

........L~~~ .
Klara Sandberg

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

Valnämnden

Paragrafer 8-11

Sammantradesdatum 2019-03-01

Datum för
anslags uppsättand e

Datumför
anslaqs nedtaqande ZUlq- D.')~ :J..t;;

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

...~ .
Jens-Mikael Larsson, ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2019-03-01

Vn § 8

Information om omval till Falun kommunfullmäktige
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Justerares sign

yC,?
Utdragsbestyrkande

Maria Viduss, valsamordnare, informerar all valprövningsnämnden har
beslutat att omval ska hållas i val till kommunfullmäktige i Falun.
Anledningen till att omval ska hållas är all en postsäck med 126
förtidsröster inte levereras till valnämnden i Falun i tid och därmed aldrig
räknades. Valprövning snämnden bedömer all de oräknade rösterna
sannolikt har påverkat valutgången och därför ska omval ske.

Valmyndigheten har bestämt all valdagen är 7 april 2019 och
förtidsrös tningen pågår 10 dagar innan valet. Förtidsröstning för den
aktuella kommu nens invånare ska erbjudas i samtliga svenska kommuner.
Det medför all alla kommuner måste ordna med fört idsröstning eftersom det
numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen. I varje kommun ska det
finnas minst en lokal för förtidsröstning "som ger väljarna goda möjligheter
all rösta" Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje kommun att
bestämma utifrån väljarnas hänsyn.

Valnämnden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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In § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-01
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Förslag om röstningslokal omval Falun kommunfullmäktige

Maria Viduss, valsamordnare, informerar att valprövningsnämnden har
beslutat att omval ska hållas i val till kommunfullmäktige i Falun.
Anledningen till att omval ska hållas är att en postsäck med 126
förtidsröster inte ievereras till valnämnden i Falun i tid och därmed aldrig
räknades. Valprövningsnämnden bedömer att de oräknade rösterna
sannolikt har påverkat valutgången och därför ska omval ske.

Valmyndigheten har bestämt att valdagen är 7 april 2019 och
förtidsröstninge n pågår 10 dagar innan valet. Förtidsröstning för den
aktuella kommunens invånare ska erbjudas i samtliga svenska kommuner.
Det medför att alla kommuner måste ordna med fört idsröstning eftersom det
numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23§ vallagen . I varje kommun ska det
finnas minst en lokal för förtidsröstning "som ger väljarna goda möjligheter
att rösta". Exakta dagar och öppettider är därmed upp till varje kommun att
bestämma utifrån väljarna s hänsyn.

Kommunförval tningen föreslår att Tingshuset är förtidsröstningslokal vid
omval till Falun kommunfullmäktige. Öppettider och förordnande av
valförrättare till röstningslokal är i valnämndens delegationsordning
delegerat till valsamordnare.

Valnämnden beslutar

att fastställa Tingshuset till fört idsröstningslokal i omvalet till Falu
kommunfullmäktige

Justerares sign

7-eg
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Förslag förordna ny vice ordförande i valdistrikt Ringshyttan-As

Maria Viduss, valsamordnare, informerar att efter det att välnämnden
beslutat förordna ordförande för valdistrikten har vice ordförande i
Ringshy ttan-As Håkan Backlund meddelat att han inte har möjlighet att vara
med i europaparlamentsvalet.

Ordförande i valnämnden har tillfrågat Linnea Lagison om hon vill vara vice
ordförande i Ringshyttan-As och Lagison har svarat ja .

Valnämnden beslutar

att till vice ordförande i Ringshyttan-As förordna Linnea Lagison,, -

Justerares sign

YfA/
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Utdragsbestyrkande

In § 11 _

Rapport inventering av vallokaler

Jens-Mikael Larsson (-) ordförande, Mats Sund berg (S), vice ordförande
och Maria Viduss, valsarnordn are, informerar att de inventerat samtliga

vallokaler oftast tillsammans med ordförande och/eller vice ordförande i
valdistri ktet.

Vid inventeringen har man tittat på hur valloka lerna kan möbleras så att
valsedlarna avskärmas, pratat om hur många valförrättare som behövs per
vallokal och diskuterat lösningar på det som kan förbättra s i vallokalen.

Det har varit givande att inventera vallokalerna tillsammans med
ordförande och vice ordförande i vallokalerna.

Valnämnden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Närv, Närv, Omröstningar

beslut ej be- § I§

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs

Jens-Mikael Larsson X

Mats Sundberg X

Gerd Erlandsson X

Britt Alderholm

Christer Gustavsson X

Boye Jonsson

Klara Sandbero Ll'o X

Ersättare

Tord Turesson

Anita Rundqvist

Ulla Lindström-Nilsson

Eva Turesson X

Gilite Ruaerero X
,

Börje Jansson X

Jan Larsson

Antal 7 1


