
 Sammanträdesprotokoll 1(8) 
  

 Valnämnden Sammanträdesdatum  
  2019-06-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Plats och tid Kommunhusets sessionssal, klockan 17.00–17.50 
  
Beslutande Olle Rahm (S) 

Bertil Foss (PNF) 
Åsa-Lena Vestling (SD) 
Lennart Skansfors (DiN) 
Anita Bergman (V) 
Gustav Gustavsson (PNF), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande Anneli Sohlberg, distriktsordförande Björkängen 
Inga Klingberg, vice distriktsordförande Karbenning 
Christina Wallin, valsamordnare/kvalitetsutvecklare 
Marie Fjellman, nämndsekreterare 
 

Justerare Åsa-Lena Vestling (SD) 
  
Justeringsdatum 2019-06-14      
  

Underskrifter Sekreterare  §§ 24-28 
  Marie Fjellman  

 Ordförande   
  Olle Rahm  

 Justerare   
  Åsa-Lena Vestling  
    
   

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
på kommunens digitala anslagstavla. 

  

Organ Valnämnden 
  

Sammanträdesdatum 2019-06-10 
  

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-17 Datum då anslaget tas ned 2019-07-09 
  

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, enhet administration 

  

Underskrift   
 Marie Fjellman 
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Innehållsförteckning 

§ 24 Val av justerare 3 
§ 25 Godkännande av dagordning 4 
§ 26 Redovisning av delegationsbeslut 5 
§ 27 Uppföljning av Europaparlamentsvalet år 2019 6 
§ 28 Övrigt 8 
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 Valnämnden Sammanträdesdatum  
  2019-06-10  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 24 Val av justerare 

Beslut 

Åsa-Lena Vestling (SD) utses att tillsammans med ordförande justera 
dagens protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 25 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen godkänns. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 26 Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr VN 2019/0016 

Beslut  

Valnämnden tar del av redovisat delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Nr Beslut Beslutsdatum Delegat 

1 Ordförandebeslut gällande 
svar på motion om bättre 
valinformation 

2019-05-27 
 

Olle Rahm, 
valnämndens 
ordförande 

 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 27 Uppföljning av Europaparlamentsvalet år 2019 
Dnr VN 2019/0017 

Beslut 

Valnämnden tar del av följande synpunkter, som beaktas inför 
kommande val: 

 Vid såväl förtidsröstningen som under valdagen missuppfattades 
de vita skärmarna runt valsedelställen som valskärmar. Flera 
valdistrikt provade att lämna ut valkuverten efter att väljarna 
hade varit in bakom vita skärmen runt valsedlarna, för att därpå 
visa dem till en grön valskärm där rösterna ska göras i ordning. 

 Skallbergets vallokal på Skogsgläntans förskola upplevs inte som 
en optimal lokal. Det finns dock inget bra alternativ, men 
eventuellt kan ett bättre flöde skapas genom att andra dörrar i 
lokalen används för in- och utgång. 

 Det framförs önskemål om att omslagen som valdistrikten får 
ska vara förtryckta. 

 Arbetsfördelningen mellan valdistrikten är ojämn. Skallberget har 
många röstande och inför nästa allmänna val önskar distriktet 
förstärkning vid rösträkningen. 

 I samband med ovan synpunkt uppkommer frågan om att se 
över gränserna. Björkängens distrikt kan ta väljare från 
Skallbergets distrikt för att upprätthålla en jämnare fördelning. 

 Det framförs att årets utbildning som genomfördes av 
valsamordnaren var mycket bättre än utbildningen som en 
konsult genomförde vid allmänna valet år 2018. 

 Det är svårt att få en bra överblick över valsedelstället, för att lätt 
kunna upptäcka försvunna valsedlar. Ett tips som framförs är att 
ta ett fotografi över sedelstället. Att skriva partiernas namn eller 
på annat sätt märka upp facken i sedelstället är ett mindre bra 
alternativ eftersom partier kan lämna in sedlar i efterhand, vilket 
ändrar ordningen på sedlarna. 

 Det har framkommit önskemål om att ändra lokal i Karbenning 
från sockenstugan till före detta Nickebo skola. 

 Det finns behov av att köpa in nya vallokalsskyltar/gatupratare 
samt nya urnor som är lättare att hantera och försegla. 

 
 
 

 → 

https://pub360nbg.nvknet.dom:444/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=201262
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VN § 27, fortsättning 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämnden beslutade den 26 februari 2019, paragraf 18, att årets 
valarbete ska följas upp vid dagens datum. Valnämndens ledamöter och 
ersättare är kallade till dagens sammanträde medan valdistriktsordförande 
samt vice ordförande är inbjudna. 
 
Utvärderingen börjar med genomgång av synpunkterna från 
utvärderingen av allmänna valet år 2018, som behandlades av 
valnämnden den 26 september 2018, paragraf 37. Därefter ges samtliga 
närvarande möjlighet att muntligt uttrycka sina synpunkter på årets 
valarbete. Avslutningsvis delges valnämnden statistik från 
Valmyndigheten. Årets deltagande var 47,02 procent, vilket kan jämföras 
med år 2014 då deltagandet var 44,41 procent.  
 

 
 
Skickas till: 
Valsamordnaren 
Valnämndens ledamöter och ersättare, för kännedom 
Ordförande och vice ordförande i valdistrikten, för kännedom 
Akten 
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§ 28 Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 

Valnämndens ordförande Olle Rahm (S) tackar samtliga som har arbetat 
med årets Europaparlamentsval. 
 

 
 
Skickas till: 
- 


