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Birgitta Eriksson, sekreterare
Gun Svedestedt, valhandläggare

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Krokom, kansliet 26 februari 2019 kl.14.00

Underskrifter
Sekreterare
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Ordförande

Olof Wallgren
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 1

Godkännande/förändringar av föredragningslistan
Valnämndens beslut

Valnämnden godkänner föredragningslistan med följande tillägg:
Ärenden
- Hantering av förtidsröster vid omval till kommunfullmäktige i Falu
kommun
- Information till allmänheten om förtidsröstning för omval till
kommunfullmäktige Falu kommun
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 2

Informationer
- Ekonomi, redovisning RKL-val 2018
- Ekonomi, EP-val 2019
- Info/utbildning 19 februari 2019, Länsstyrelsen, Clarion Östersund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 3

Förtidsröstning för omval till kommunfullmäktige Falu kommun
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att fastställa kommunhuset Krokom som röstningslokal den
2 och 4 april 2019 kl. 17.00–19.00 för mottagande av förtidsröster för omval till
kommunfullmäktige i Falu kommun.
__________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Valprövningsnämnden har beslutat att omval ska hållas till kommunfullmäktige i
Falu kommun.
Valmyndigheten har efter samråd med länsstyrelsen beslutat att den 7 april
2019 ska vara valdag för omval i Falun.
Det medför att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det
numer är obligatoriskt, enligt 4 kap 23 § vallagen.
Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till tio dagar före
valdagen och det ska i varje kommun 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 väljarnas hänsyn.
Krokoms kommun kommer därför att hålla röstningslokal öppen i kommunhuset,
Krokom, tisdagen den 2 och torsdagen den 4 april 2019 kl. 17.00–19.00 för
mottagande av förtidsröster.
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 20 februari 2019.
Kopia till
Falu kommun
Röstmottagare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 4

Hantering av förtidsröster för omval Falu kommun - PostNord
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att för hantering av förtidsröster för omval till kommunfullmäktige Falu kommun utse valhandläggarna Birgitta Eriksson och Gun
Svedestedt samt kanslichef Sara Anselmby.
________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förtidsröster tas emot från väljare och ska sedan skickas med PostNord till Falu
kommun.
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 20 februari 2019.
Kopia till
PostNord
Birgitta Eriksson, valhandläggare
Gun Svedestedt, valhandläggare
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

6(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

7(20)

Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 5

Information till allmänheten om omval Falu kommun
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att informera allmänheten enligt nedanstående.
____________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Information om omval till kommunfullmäktige i Falu kommun kommer att gå ut via
flera kanaler; bl. a valmyndigheten, länsstyrelsen, valnämnden, partierna och media.
Om förtidsröstning, röstningslokal och öppethållande i kommunen annonseras till
allmänheten via följande instanser
– Krokoms kommuns hemsida
– Krokoms kommuns Facebook
– Vårt Krokom (via ÖP magasin) till kommunens samtliga hushåll, mars 2019
– Krokomsbladet, tisdag 26 mars 2019
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 20 februari 2019.
Kopia till
Kommunikationsavdelningen
Krokomsbladet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 6

Röstningslokaler för förtidsröstning 8 – 26 maj 2019, EP-val
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar fastställa följande röstningslokaler och öppettider för mottagande av
förtidsröster under tiden 8 – 26 maj 2019.
___________________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förtidsröstning sker från onsdag den 8 maj fram till och med valdagen söndag den 26 maj.
Lokaler förtidsröstning

8-12/5 (v.19)

13-19/5 (v.20)

20-26/5 (v.21)

Krokom, kommunhuset,

On-fr 9-16

Må-fr 9-16

Må och on 9-19.30

sammanträdesrum Ivern

Lö-sö 10-14

Lö-sö 10-14

Ti, to och fr 9-16
Lö 10-14 (Vårmarkn)
Sö 9-21

Krokom, Blomstergården

Sö 10-12

Ås, församlingsgård

Ti 18-21

Ti 18-21

On 17-19

On 17-19

Nälden, bygdegård

On 17-19

Trångsviken, bygdegård

To-fr 11.30–17.30 To-fr 11.30–17.30
Sö 10-14

Föllinge, servicekontoret

Justerandes sign

Må-on 9-12, 13-15

Må-on 9-12, 13-15 Må-on 9-12, 13-15

To 13-15, 16-19

To 13-15, 16-19

To 13-15, 16-19

Fr 10-12

Fr 10-12

Fr 10-12

Föllinge, Solbacka

Sö 10-12

Laxsjö, bygdegård

Sö 14-16

Hotagens församlingshem

Sö 10-14

Utdragsbestyrkande

Sö 10-14
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 6, forts.

Röstningslokaler för förtidsröstning 8 – 26 maj 2019, EP-val
Lokaler förtidsröstning

8-12/5 (v.19)

13-19/5 (v.20)

20-26/5 (v.21)

Änge, servicekontoret

Må 9-12, 13-15

Må 9-12, 13-15

Må 9-12, 13-15

Ti 9-12, 13-16

Ti 9-12, 13-16

Ti 9-12, 13-16

On 9-12

On 9-12

On 9-12

To 9-12, 13-18

To 9-12, 13-18

To 9-12, 13-18

Ede, Hällebo

Sö 10-12

Bredbyn, föreningshus

Sö 14-16

Kaxås, bygdegård

Sö 10-12

Tångeråsen, bygdegård

Sö 14-16

Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Respektive valdistriktsordförande
Kontakperson respektive röstningslokal
Eva Fresk, bibliotekschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 7

Vallokaler valdagen 26 maj 2019, EP-val
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att fastställa följande vallokaler och öppettider för valdagen den
26 maj 2019.
______________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen 4 kap 21 § ska vallokal vara öppen för röstning mellan klockan 08.00
och 21.00 vid val till Europaparlamentet, men att valnämnden har möjlighet i samråd
med länsstyrelsen, att bestämma om vallokal ska hållas öppen under kortare tid om
väljare ändå får tillräckligt goda möjligheter att rösta.
Nr Valdistrikt

Vallokal Öppethållande

23090101 Krokom

Kommunhuset Krokom, kl 09.00-21.00

23090102 Rödöbygden

Sockenstugan, Rödön, kl 09.00-13.00, 17.00–21.00

23090103 Dvärsätt

Skolan, Dvärsätt, kl 09.00-210.00

23090206 Nälden

Bygdegården, Nälden, kl 09.00-21.00

23090305 Aspås

Sockenstugan, Aspås, kl 09.00-13.00, 17.00–21.00

23090409 Ås Norra

Församlingsgården, Ås, kl 09.00-21.00

23090408 Ås Södra

Skolan, Sånghusvallen, kl 09.00-21.00

23090611 Föllinge-Laxsjö-Hotagen

Knutpunkten, Föllinge, kl 09.00-21.00

23090815 Offerdalsbygden

Skolan, Änge, kl 09.00-21.00

23091017 Alsenbygden

Församlingshemmet, Alsen, kl 09.00-21.00

Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Länsstyrelsen, för samråd
Respektive valdistriktsordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 8

Ambulerande röstmottagare
Förslag till beslut
Valnämnden beslutar att godkänna Birgitta Eriksson, Gun Svedestedt, Sara
Anselmby och Ulla Eriksson till ambulerande röstmottagare för valet till
Europaparlamentet 2019.
_______________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva
kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sina röster i
bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare
(Vallagen 7 kap § 3a).
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i
en förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att
hjälpa väljaren att göra i ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt
(40 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen).
Ambulerande röstmottagare ska finnas tillgängliga under tiden för förtidsröstning, 8 – 26 maj 2019.
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Ambulerande röstmottagare
Krokom, kommunhuset
Föllinge och Änge servicekontor
Trångsvikens bygdegård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 9

Röstmottagare i valdistrikten 2018
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att ordförande och vice ordförande i valdistrikt inte får finnas med
på vallistorna.
_______________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Det ska finnas minst fyra röstmottagare för varje valdistrikt, varav en ordförande
och en vice ordförande.
Minst tre röstmottagare måste finnas närvarande samtidigt i vallokalen vid
röstmottagningen och en av dessa ska vara ordföranden eller vice ordföranden.
På begäran av väljaren är röstmottagaren skyldig att hjälpa väljaren att göra i
ordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt (40 kap 1 § Offentlighets- och
sekretesslagen).
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Röstmottagare, inkl. förteckning aktuellt valdistrikt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 10

Arvoden till röstmottagare 2018
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att arvoden utges enligt nedanstående.
____________________________________________________________________
Bakgrund
-

Timarvode: 159 kr

-

Förlorad arbetsinkomst: verifierat belopp, max 322 kr x 8 timmar = 3 576 kr

-

Bilersättning 2,90 kr/km

-

Färdtidsersättning: 74 kr/tim. (om restid uppgår till minst en timme t o r)

-

Vid utbildning samt förberedelsearbete före förtidsröstnings- och valdag utges
ovanstående ersättningar.

Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 11

Utbildning röstmottagare samt utdelning valmaterial
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att utbildning för samtliga röstmottagare sker vid fyra olika
tillfällen, i sammanträdesrum Ivern, kommunhuset Krokom
- måndagen den 6 maj 2019 kl. 9.30-12.00 för röstmottagare i röstningslokal
- tisdagen den 7 maj 2019 kl. 18.00 – 20.00 för valdistrikten Dvärsätt, Ås Norra
och Ås Södra
- onsdagen den 8 maj 2019 kl. 18.00 – 20.00 för valdistrikten Alsen, Aspås,
Krokom och Rödöbygden
- torsdagen den 9 maj 2019 kl. 18.00 – 20.00 för valdistrikten Föllinge-LaxsjöHotagen, Nälden och Offerdal
Valmaterial kommer då också att delas ut för respektive röstnings- och
vallokal.
__________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Enligt vallagens 3:e kapitel 5 § får endast den som genomgått relevant utbildning
förordnas till röstmottagare.
Med anledning av detta ska samtliga röstmottagare utbildas.
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Berörda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 12

Placering, hantering och distribuering av valsedlar EP-valet 2019
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att valsedlarna ska placeras i alfabetisk ordning utifrån
partinamn i neutrala valsedelställ. Placeringen sker från vänster till höger,
uppifrån och ned i valsedelstället. Samma ordning gäller såväl i röstnings- som
vallokal.
2. Valnämnden beslutar att distribuera både parti- och namnvalsedlar till samtliga
röstnings- och vallokaler för nedanstående partier som begärt utläggning av
valsedlar. Dessa partier ska ha lämnat in sina namnvalsedlar senast 23 april 2019
till valkansliet.
3. Övriga deltagande partier ansvarar själva för att distribuera sina valsedlar till
röstnings- och vallokaler både under förtidsröstningen och på valdagen. De
ansvarar även för att se till att det finns tillräckligt med valsedlar i lokalerna.
Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta de övriga deltagande partierna om
valsedlarna tar slut.
_______________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska placeras i alla röstnings- och
vallokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska presenteras på ett likvärdigt,
ordnat och överskådligt sätt.
På denna plats ska partier som begärt att de önskar få sina valsedlar för val till
Europaparlamentet utlagda i alla lokaler där man kan rösta.
Detta gäller endast de partier som fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av
de två senaste Europaparlamentsvalen. Eftersom hela landet utgör en enda valkrets
ställer partierna i normalfallet upp med en kandidatlista vilken motsvarar en
namnvalsedel som ska läggas ut. Om något parti skulle ha fler än en lista vid ett EPval är det istället partivalsedlar som trycks för det partiet och som då ska läggas ut.
Valmyndigheten kommer i så fall att meddela det i nyhetsbrev till kommunerna.
Följande partier har begärt utläggning av valsedlar: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Moderaterna, Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 12, forts.

Placering, hantering och distribuering av valsedlar EP-valet 2019
Övriga partier som anmält deltagande i EP-valet 2019 ansvarar själva för att
lägga ut valsedlar med namn på sina kandidater.
På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka
valsedlar.
Rutinerna för distribuering av partiernas parti- samt namnvalsedlar beslutar
respektive valnämnd om.
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Respektive valdistriktsordförande inkl. kontaktlista till partier som begärt utläggning
Röstmottagare i röstningslokaler, inkl. kontaktlista till partier som begärt utläggning
Partier som begärt utläggning, inkl. lista över röstnings- och vallokaler samt
kontaktlista på valkansli och valdistriktsordföranden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

17(20)

Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 13

Hantering av förtids- och budröster PostNord
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att till utkvittering och hantering av förtidsröster före, under och
efter val till Europaparlamentet 2019 utse valhandläggarna Birgitta Eriksson och Gun
Svedestedt samt kanslichef Sara Anselmby.
2. Valnämnden beslutar att utse röstningslokal i kommunhuset, Krokom, som röstmottagningsställe för brevbärarnas inlämning av budröster.
Röstningslokalen är öppen måndag – fredag kl 09.00 - 16.00, samt måndag den 20 och
onsdag den 22 maj kl 09.00 – 19.30.
_________________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Förtidsröster från andra kommuner, utlandsmyndigheter m.m. via posten ska utkvitteras av
valnämnden, behandlas och sedan transporteras till valdistrikten.
Enligt vallagen biträder PostNord vid val genom att lantbrevbärare agerar bud. De röster
som lantbrevbärarna tar emot ska lämnas in till något röstmottagningsställe.
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
PostNord
Röstningslokal, kommunhuset Krokom
Birgitta Eriksson, valhandläggare
Gun Svedestedt, valhandläggare
Sara Anselmby, kanslichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 14

Information till allmänheten
Valnämndens beslut
1. Valnämnden beslutar att informera allmänheten enligt nedanstående.
2. Valnämnden uppdrar till valkansliet att se över möjligheten att via Radio
Krokom kunna informera om EP-val 2019.
______________________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Information om val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 kommer att gå ut via
flera kanaler, bl. a valmyndigheten, länsstyrelsen, valnämnden, partierna och media.
Om förtidsröstning, röstnings- och vallokaler, öppethållande i kommunen samt dag och
tid för valnämndens preliminära rösträkning annonseras till allmänheten via följande
instanser
– Krokoms kommuns hemsida
– Krokoms kommuns Facebook
– Vårt Krokom (via ÖP magasin) till kommunens samtliga hushåll, mars 2019
– Krokomsbladet, tisdagarna 23 april och 21 maj
– Jämtlands taltidning, JLL, maj 2019
Underlag till beslut
Valkansliets tjänsteutlåtande den 13 februari 2019.
Kopia till
Kommunikationsavdelningen
Krokomsbladet
Jämtlands taltidning, JLL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 15

Redovisning av delegationsbeslut
Valnämndens beslut
Valnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknats nedan.
______________________________________________________________________
Sammanfattning
Valnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till presidium, ordförande och tjänstemän
som framgår av valnämndens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till valnämnden. Redovisningen innebär inte att valnämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får valnämnden återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende, av den som fått
beslutanderätten, genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.
Valnämnden delges följande delegationsbeslut:
Delegat

Justerandes sign

1

Röstmottagare 2019

Valhandläggare

2

Tjänstgöring/bemanning i anslutning till valdag, under
valdag samt vid onsdagsräkningen

Valhandläggare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

25 februari 2019

Vn § 16

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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