
Kallelse 2019-04-05

Valnämnden
Tid Plats
13:00-15:00 Multen

Övriga
Linda Kirrander, Utredningssekreterare
Emil Pettersson, Utredningssekreterare
Harmen Rebel, Säkerhetsstrateg

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Henrik Hult (C)
Leif Göransson (C)
Jette Bergström (S)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Inger Edlund (FL)

Beslutande ledamöter
Conny Boman (C), ordförande
Mait Edlund (S), vice ordförande
Jens Wååg (M), 2:e vice ordförande
Gun-Britt Grimsell (C)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2019-04-05

1 – Val av justerare Föredragande  

Förslag till beslut

XX utses till justerare. Justering sker i samband med mötet.
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Kallelse 2019-04-05

2 – Risk- och sårbarhetsanalys 
(Valnämnden 19-1)

Föredragande Harmen Rebel 

Ärendebeskrivning

Säkerhetssamordnaren har tagit fram en risk- och sårbarhetsanalys gällande 
Europaparlamentsvalet 2019. Handlingen kommer.
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Kallelse 2019-04-05

3 – Valsedelsordning Föredragande  

Ärendebeskrivning

För att underlätta hanteringen av valsedlar där röstning sker har en ordning i valsedelställen 
arbetats fram.

Förvaltningen föreslår att valsedlarna läggs i bokstavsordning utifrån partinamnet på valsedeln, och 
att man utgår från nedersta vänstra hörnet. 

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i bokstavsordning utifrån partinamnet på 
valsedeln, placeringen utgår från valsedelställets nedersta vänstra hörn och upp. 
Bokstavsordningen gäller samtliga partier. Blanka valsedlar placeras sist.
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Kallelse 2019-04-05

4 – Levarans av valsedlar Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vid val till Europaparlamentsvalet gäller det endast partier som fått mer än 1 procent av rösterna i 
hela landet i någon av de senaste två parlamentsvalen, enligt 8 kap, § 2, punkt 3 i Vallagen som 
har rätt att få sina valsedlar utlagda. Valnämnden, genom kommunen, ansvarar för att dessa 
valsedlar finns i varje vallokal och i förtidsröstningslokal samt för den ambulerande 
röstmottagningen.

Följande partier har till Valmyndigheten begärt utläggning för Europaparlamentsvalet 2019: M, C, L, 
KD, S, V, MP, SD, FI och Piratpartiet.

För övriga partier har kommunen ingen skyldighet enligt lag att hantera valsedlar, förutom att se till 
så att ordningen i valsedelställen bibehålls samt att kontrollera att partiet deltar i valet innan 
utläggning. Det är upp till övriga partier att själva ansvara för att deras valsedlar finns att tillgå i 
vallokalen, förtidsröstningslokalen eller för den ambulerande röstmottagningen. Övriga partier får 
därför överlämna valsedlar till röstmottagarna vid vallokalen eller förtidsröstningslokalen som 
därefter sorterar in valsedlarna i valsedelställen i den ordning som nämnden beslutat.

Förslag till beslut

Valnämnden

1. ansvarar för distribution och utläggning av valsedlar för de partier som begärt utläggning hos 
Valmyndigheten (M, C, L, KD, S, V, MP, SD, FI, Piratpartiet) till vallokal, förtidsröstningslokal samt för 
ambulerande röstmottagare. 

2. ansvarar inte för distribution av valsedlar för övriga partier, som inte begärt utläggning hos 
Valmyndigheten, till varje vallokal, förtidsröstningslokal samt till valnämndens kansli för distribution 
till ambulerande röstmottagare.

2. uppdrar till röstmottagarna att ansvara för att lägga ut de levererade valsedlarna enligt beslutad 
ordning. Röstmottagarna har inte ansvar för att meddela partierna i de fall valsedlarna tar slut.

Beslutsunderlag
 Distribution av namnvalsedllar Europavalet 2019/Örebro
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Kallelse 2019-04-05

5 – Avstånd för utdelning av valsedlar kring 
vallokal 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I Vallagen 8 kap § 3 står att det på ett röstmottagningsställe eller i utrymme intill detta inte får 
förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar att inom 15 meter från ett röstmottagningsställe inklusive kö till ett 
röstmottagningsställe får ingen propaganda förekomma oavsett form.   
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Kallelse 2019-04-05

6 – Amublerande röstmottagare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett 
röstmottagningsställe får om de begär det lämna in sina röster i bostaden till särkilt förordnade 
röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.

Förslag till beslut

1.Som ambulerande röstmottagare utses från förvaltningen:

Linda Kirrander, utredningssekreterare

Emil Pettersson, utredningssekreterare

Ilina Losund, utredningssekreterare

Kajsa Rosén, utredningssekreterare

Gustav Olofsson, Administrativ chef.

2. Röstmottagarna ska genomgå utbildning för att få fullgöra sitt uppdrag.
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Kallelse 2019-04-05

7 – Röstmottagare Europaparlamentsvalet 
2019 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Röstmottagare för Europaparlamentsvalet 2019 den 26 maj måste utses, samt ordförande och vice 
ordförande i respektive distrikt.

Förslag till beslut

Valnämnden

1. utser röstmottagare för Europaparlamentsvalet 2019 den 26 maj enligt förteckning daterad 
2019-03-xx.

2. beslutar att röstmottagarna måste genomgå utbildning för att få fullföra sitt uppdrag.

3. delegerar till valnämndens ordförande att vid eventuellt förhinder för någon av de utsedda 
röstmottagarna utse ersättare för denne.

Beslutsunderlag
 Preliminär lista valarbetare
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Kallelse 2019-04-05

8 – Röstmottagare vid förtida röstning vid 
Europaparlamentsvalet 2019 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Röstmottagare till förtidsröstningen vid Europaparlamentsvalet 2019 måste utses.

Förslag till beslut

Valnämnden

1. utser röstmottagare vid förtida röstning vid Europaparlamentsvalet 2019 enligt förteckning 
daterad 2019-03-xx.

2. beslutar att de utsedda röstmottagarna måste genomgå utbildning för att få fullfölja sitt 
uppdrag.

3. delegerar till valnämndens ordförande att vid eventuellt förhinder för någon av de utsedda 
röstmottagarna utse ersättare för denne.

Beslutsunderlag
 Lista förtidsröstning
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Kallelse 2019-04-05

9 – Information till ordförande och vice 
ordförande i valdistrikt inför 
Europaparlamentsvalet 2019 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Information om valhandledning, Röstmottagning i vallokal och rapportering av valresultat m.m. till 
ordförande och vice ordförande i valdistrikten ska genomföras. I samband med detta ska utlämning 
av valkuvert och övrigt valmaterial till valdistrikten ske.

Förslag till beslut

1. Information till ordförande och vice ordförande i valdistrikten inför Europaparlamenstvalet ska 
lämnas i näraanslutning till valdagen.

2. Valsamordnaren svarar för att fastställa datum och lokal.

3. Valsamordnaren svarar för informationen.

4. Valmaterial utlämnas till valdistrikten i samband med informationen.
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Kallelse 2019-04-05

10 – Deltagande vid valnämndens 
preliminära rösträkning Vid 
Europaparlamentsvalet 2019 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Vid den preliminära rösträkningen vid Europaparlamentsvalet ska underkända röster förtidsröster, 
förtidsröster från annan kommun, brevröster och ambassadröster ska räknas. Sammanträdet är 
offentligt och resultatet av räkningen preliminärt.

I de omkringliggande Sydnärkekommunerna ser medverkan vid onsdagsräkningen ut enligt 
följande:

Askersund och Laxå medverkar hela valnämnden samt tjänstepersoner.

I Kumla medverkar ordförande och vice ordförande samt valsamordnarna och två tjänstepersoner.

I Hallsberg medverkar ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande i nämnden 
respektive valsamordnaren och två tjänstepersoner. 

Förslag till beslut

Valnämnden kallar ordförande, vice ordförande samt andra vice ordförande till att medverka vid 
valnämndens preliminära rösträkning onsdag 29 maj 2019.
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Kallelse 2019-04-05

11 – Delegation till valsamordnare kring 
rättelse och ändring i röstlängd 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 37 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden.

Medborgare som anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter om dem ska senast tolv dagar 
före valdagen skriftligen begära att uppgifterna rättas. Frågor om rättelse prövas av länsstyrelsen.

Enligt 5 kap. 7 § Vallagen ska röstlängden så snart som möjligt när samtliga rättelser och ändringar 
förts in, sändas till valnämnden i den kommun där valdistriktet ligger. Om en rättelse eller ändring 
inte har hunnit föras in i röstlängden innan den sänts till valnämnden, får den centrala 
valmyndigheten eller länsstyrelsen uppdra åt nämnden att se till att det görs.

För att underlätta administrationen kring denna hantering bör den delegeras av valnämnden.

Förslag till beslut

Valnämnden delegerar till valsamordnaren, eller dennes ersättare, att få införa rättelse eller 
ändring i röstlängden på uppdrag av den centrala valmyndigheten eller länsstyrelsen.
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Kallelse 2019-04-05

12 – Delegationsbeslut Föredragande  

Ärendebeskrivning

Valnämndens ordförande har tagit ett ordförandebeslut.

Förslag till beslut

Valnämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut - Ordförandebeslut
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