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Platsoch tid

Tingshuset , 2019-05-06 klockan 18:00 - 19:15

Beslutande

enligt bifogad närvarol ista.

Övriga deltagande

Inger Multa nen, Säkerhetssamordna re §§ 20- 21
Ingegärd Heden , Kommunikationsstrateg § 20
Anna Olsso n, Va ladmin istratör
Maria Vid uss, Va lsamordnare och sekretera re
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Vn § 20

Information om kommunikationsplan EU-valet 2019
Ingegerd Heden , kommunikationsstrateg på Nora kommun informerar
valnämnden om kommunikationsplanen för att sprida informati on om
EU-valet 2019.
Huvudkanalerna för informationen til l medborgarna är röstkorten, Nora
kommuns hemsida och en specifik web bsida för valet som Nora kommun står
bakom nämligen www .nora.se/euvaI2019. Komp lettera nde kanaler är utskick
via webb en och e-post , Facebook och Instagram och via affischering.
Nyheter gälla nde valet som behöver kommuniceras publiceras i första hand
på Nora kommuns hems ida och i andra hand på sociala medie r.

Valnämnden tackar för informationen.
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Vn § 21

Förs lag h an teri n g av partiernas va lsed lar
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Dessa ska lägga s
ut i anslutnin g till eller i lokalen. Inför valet 2018 infördes nya regler i vallage n
och endast partier som anmält att de deltar i valet ska få ha sina valsedlar i
vallokaler eller röstningslokaler.
I val till riksdag, kommun och landsting finns det två typer av partivalsed lar,
dels partivalsedlar med partibeteckning men utan kandidatnamn och dels
partivalsedlar med både partibeteckning och namn. Vid valet till
Europaparlamentet 2019 finns det endast partiva lsedlar med partibeteckning
och kandidatnamn .
Val sedlar som kommunen ska lägga ut
Kommunerna är ansvariga för att lägga ut partiva lsedlar för de partier som
fått mer än en 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste
Europaparlamentsvalen samt som begär att få sina valsedlar utlagda. De
partier som det handla r om är Moderaterna , Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna , Vänsterpartiet, Miljöpart iet,
Sverigedemokraterna , Feministiskt initiativ och Piratpartiet. Nora kommun
kommer att lägga ut dessa valsedlar i röstningslokalerna och vallokalerna.
Valsedl ar som par tierna sjä lva ansvarar tö r
De partier som deltar i Europapa rlamentsvalet men som inte har rätt att tå
sina valsedlar utlagda av kommunen kan själva lämna dessa i vallo kalen eller
röstningslokalen. Komrnunen har enligt lag inte skyldighet att hantera dessa
valsedlar utöver ansva ret för ordning bland valsedlarna och att kontrollera att
partiet deltar i valet. Av praktiska skäl kan kornmu nen själva besluta om att
fylla på dessa partiers valsedlar om dessa finns att tillgå i lokalen.
Vissa kommu ner väljer att själva hantera distributionen av samt liga partiers
valsedlar i röstnings-o ch vallokalerna. Partierna lämnar då in valsedlarna
centralt till kommunen som ser till att valsedlarna läggs ut i val-och
röstnings lokalerna. Detta är dock ett åtagande utöver vad lagen kräver och
innebär att kommunen åtar sig ett större serviceansvar. Vid en sådan
överenskommelse mellan kommunen och partierna är det viktigt att villkor
och rutiner anges och att partierna blir informe rade om vad
överenskomme lsen innebä r.
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Va lsamordnarna rekommenderar valnämnden att inte ta på sig ansvaret att ta
emot och distribuera valsedlar för andra anmä lda partier än de som
kommu nerna enligt lag har sky ldighet att hantera. Dessa part ier får istället
lämna in sina valsedlar till de fasta förtidsröst ningslokalerna;Tings huset och
Biblioteket samt till valloka lerna . Den mobila förtidsröstni nge n tar med sig
va lsedlar som lämnats i Tingshuset till den mobila röstnings lokalen. Dessa
valsed lar läggs ut av röstmottagarna .

Valnämnden beslutar

att Nora kommun endas t ansva rar för att distribuera valsed lar för de partier
som kommunen är skyldig enligt lag att lägga ut
att Nora kommun inte tar på sig ansvaret att distribue ra valsedlar för övriga
partier.
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Vn § 22

Förs lag till förä nd r ing av fö rordnade röstm ottagare i va ld istri kt samt
föränd r ing av vice ordförande i va ldistr ikt
Förändr ingar behöver göras i valdistrikten Gyttorp, Bom, Viker och
Persh yllan-H itorp .
Katarina Ivarsson har avsagt sig uppdraget som vice ordfö rande i va ldistrikt
Gyllorp. Ale xander Lagison har tillfr ågats och tackat ja till all bli ny vice ordfö rande .
Pia Gullstrand har avsagt sig uppdraget som vice ordfö rande i valdistrikt Bom . Lena
Vinnerås har tillf rågats och tackat j a till att bli vice ordförande i valdistrikt Bom .
Therese Gustafsson har avsagt sig uppdraget som röstmollagare i Bom . Marie
Hedlund föreslås flyttas från Pershyllan-Hitorp till Bom .
Pia Hammarstörm föreslås som röstmollagare i valdist rikt Pers hyllan-Hitorp.
Julia Tengelin föreslås som röstmollagare i valdistrikt Viker.

Valnämnden besl utar
all föro rdna Ale xander Lagison som vice ordförande i valdistrikt Gyllorp.
all förord na Lena Vinne rås som vice ordförande i valdistrikt Bom .
all förordna röstmollagare
Bom
Marie Hedlund
Vike r
Julia Tengelin
PershyUan-Hitorp
Pia Hammarström
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Revidering av valnämndens delegationsordning
Ordförande i valnämnd en föreslår en förändring i punkt 1.2 i
delegati onsordn ingen gällande förordning av ordförande och vice ordförande
i valdistrikten. Förslaget innebär att valnämnden ska vara delegat för primära
förslag och att ordförande för valnämnden ska vara delegat för förändringar
med vice ordföran de som ersättare.
Anledningen till revider ingen är att valnämnden inte ska behöva
sammankallas för att förordna ordförande och vice ordförande i distrikten vid
förändri ngar. Vid eventuella avhopp nära inpå valdage n behöver förändri ngar
kunna göras snabbt.
Valnämnden bes lutar
att revidera delegationsordningen enligt förslaget
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Vn § 24

Information från valutbildningarn a
Ordförande och valsamordnare informerar om utbildningarna som
kommunen haft för ordföra nde och vice ordförande i valdistrikten.
Utbildningarna har varit en kombination av utbildn ing och planeringsmöte
inför valdagen.
Dessutom har kommunen bjudit in röstmollagarna och valnäm nden all
genomgå utbildning för röstmollagare. Eli av utbildningstillfällena har
genomförts och ett tillfälle ska genomföras under nästa vecka.
Anmälningarna har kommit in och nästan alla röstmollagare har anmält sig
till något av utbildningstillfällena.
Valnämnden tackar för informationen

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN

Samm antr ädesdatu m

2019-05-06

Valnämnden

Sida

35

Vn § 25

Redovisning av de legatio nsbes lut
1. Ordförande valnämnden beslut om fullmakt för uthämtning av
postförsände lser till valnämnden , 2019-02-07
2. Valsamordnare beslut om röstmottagare i röstningslokal - vid omval
till Falun kommunfullmäktige, 2019-03-01
3. Valsamordnare beslut om öppettider för röstningslokal - omval till
Falun kommunfullmäktige, 2019-03-01
4. Valsamordna re beslut om datum för utbildning av röstmottagare ,
2019-04-12
5. Valsamordnare beslut om utformning av utbildning av röstmottagare ,
2019-04-12
6. Valsamordnare beslut om att förordna ambulerande röstmottagarevalet till Europaparlamentet, 2019-05-03
7. Valsamordnare beslut om att förordna röstmottagare i röstningslokal
- valet till Europaparlamentet, 2019-05-06

Valn ämn den beslutar
att ha tagit del av delegationsbesluten
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Närvaro-och omröstningslista
Valnämnden sammanträde den 6/5 2019
Närv,

beslut

ej be-

§

slut

Ja

Ledamöter
Jens-Mikael Larsson (-)

X

Mats Sundberg (S)
Gerd Erlandsson (S)

X

Britt Alderholm (M)

X

Christer Gustavsson (e)
Boye Jonsson (NP)
Klara Sandberg (LPo)

X
Ersättare
Tord Turesson (S)

X

Anita Rundqvist (S)

X

Ulla Lindström-Nilsson (S)

X

Eva Turesson (M)

X

Gilite Rugerero (KD)
Börje Jansson (SD)

X

Jan Larsson (M P)
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