PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-14
Nämnd/styrelse

Valnämnden

Datum

2019-03-14

Tid

13.00-14.45

Plats

Ramselerummet, kommunhuset, Sollefteå

Beslutande

Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista

Övriga
närvarande

Fredrik Granholm, e-förvaltare och arkivarie, §§ 10-17
Victoria Karlsson, valhandläggare, §§ 10-17

Underskrifter

Sekreterare ...................................................
Fredrik Granholm

Ordförande ...................................................
Paul Höglund

Justerare

...................................................
Eva Fors

BEVIS OM JUSTERING
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset.
Myndighet

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-14

Anslaget sätts upp

2019-03-21

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Sollefteå

Underskrift

tas ner 2019-04-11

....................................................
Fredrik Granholm
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2019-03-14
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Valnämnden

Närvaro-/tjänstgöringslista
Namn

Närvaro

Tjg.
ers.

Omröstningar
§
Ja

Anteckningar

§
Nej

Ja

Nej

Ledamöter
Paul Höglund (C)

1

Linnea Stenklyft (S)

-

Mikael Sjölund (S)

-

Olle Widerberg (V)

1

Maria Eriksson (VI)

1

Ordförande

Ersättare
Eva Fors (S)

1

X

Justerare. Tjg för Linnea S.

Curt Noppa (S)

1

X

Tjg. för Mikael Sjölund

Kärstin Sjögren (V)

1

Tomas Stattin (C)

-

Matz Sjöberg (VI)

-
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Valnämnden

Dagordning
Ärenden

Paragraf Sida

1.

Val av justerare

2.

Informationer

10

4

3.

Förordnande av röstmottagare på förtidsröstningsställen

11

7

4.

Förordnande av ordförande och röstmottagare i valdistrikten

12

8

5.

Kvittens av försändelser till valnämnden

13

9

6.

Ambulerande röstmottagare

14

10

7.

Annonsering till vid val till Europaparlamentet

15

13

8.

Politisk aktivitet i anslutning till röstnings- och vallokaler

16

14

9.

Ordning bland valsedlar

17

15
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§ 10

Informationer
Följande informationer delges valnämnden.
Utbildning Länsstyrelsen – valhandläggare Victoria Karlsson
Den 26:e februari deltog Paul Höglund, Mikael Sjölund, Victoria Karlsson och Kristna
Ström Jakobsson i utbildning inför EU-valet. Det gavs en återblick från valen 2018.
Det diskuterades omval i Falun den 7:e april. PostNord fanns på plats och informerade
om deras tjänster. Det diskuterades lagändringar inför EU-valet. Det påpekades att vid
rösträkning i vallokal är det viktigt att följa handledningen och fylla i alla begärda
uppgifter, inga anteckningar får göras på valsedlarna.
Inför valnämndens preliminära rösträkning kontaktas PostNord för att säkerställa att alla
röster har levererats. Fortsatt samverkan genom Skypemöte den 6 maj kl. 13.00.
Översyn av vallokaler Önsta, Skärvsta och Ed – valnämndens ordförande Paul
Höglund och valhandläggare Victoria Karlsson
Valnämndens ordförande och valhandläggare har varit ute och genomfört besiktningar av
vallokaler där det inkommit synpunkter. Foton har tagits på plats och presenteras under
sammanträdet.
Önsta Amatörteater:
Mått på dörrar har tagits vid två entréer, lokalerna är stora och lätt att möblera. Inga
anmärkningar på dörr 1 med ramp. Vid dörr 2 med ramp konstateras att brandstege som
hänger på husväggen står ”i vägen” för personer som nyttjar rampen. Rampen saknar
räcke och vaktmästaren säger att han funderar på att ta bort rampen.
Rödsta skola:
Bra belysning i korridor, där kan valsedlarna placeras, nyttjas bortre delen av matsalen
kan valskärmarna placeras och röstmottagarna sitta.
Ed:
Inga anmärkningar på ramp utomhus, däremot saknas räcke till ramp i den stora salen
(inomhus). Vaktmästare fanns på plast när vi besökte församlingsgården, han lovade se
till att montera ett räcke inför valdagen. Ledstång finns dock monterad på väggen. Flera
eluttag finns runt om i vallokalen och vaktmästare kan ställa fram extra lampor vid
behov.
Valnämnden beslutar fastställa dessa vallokaler. Övriga vallokaler fastställdes vid
valnämndens sammanträde 2019-01-31, § 4.
Justeringspersonernas signatur
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till valaffischering
Beslut har tagits av Länsstyrelsen om affischering i samband med valet till
Europaparlamentet. Tillståndet gäller inte inom områden där det finns detaljplan samt
inom vägområden där kommunen är väghållare.
Nyhetsbrev från Valmyndigheten – valhandläggaren Victoria Karlsson
Inkomna nyhetsbrev finns bifogade detta protokoll.
Omval i Falun – valhandläggaren Victoria Karlsson
Omval till kommunfullmäktige i Falun kommer att ske och valdag är bestämd till
den 7:e april. Det innebär att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning.
Förtidsröstning sker i kommunhuset under perioden den 28/3 till 4/4 med öppettider:
Måndag – Fredag kl. 09.00-16.00, Torsdag 4/4 kl. 09.00 – 19.00.
Befintlig personal i receptionen/medborgarservice är röstmottagare. Endast folkbokförda
i Falu kommun får rösta. Information om omvalet i Falun finns på kommunens hemsida
www.solleftea.se samt månadsannonsen i Sollefteåbladet i mars.
Röstberättigade per 1 mars 2019, EU-Valet – valhandläggare Victoria Karlsson
Valhandläggaren informerar om antalet röstberättigade per valdistrikt. Bifogas
protokollet.
Bemanning röstmottagare i röstningslokal (återremiss från 31/1)
Frågan om antalet röstmottagare per röstningslokal återremitterades för ytterligare
beredning av förvaltningen.
Redogörelse av antalet timmar för en (1 st.) röstmottagare i kommunhuset under
förtidsröstningsperioden visas, inklusive arbetsgivaravgifter. Kostnaden blir totalt
22 520 kronor. Resultatet från valet 2018 blev en positiv avvikelse mot budget med
300 673 kronor.
Valnämnden beslutar röstningslokal (förtidsröstning) i kommunhuset ska bemannas med
tre röstmottagare. De övriga röstningslokalerna ska bemannas med två röstmottagare.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Valaffischering – valhandläggaren Victoria Karlsson
Regler för valaffischering i Sollefteå kommun gäller fortsatt. Beslut har tagits i
kommunfullmäktige, 2018-02-25 § 5.
Nästa sammanträde för valnämnden
Valnämndens nästa sammanträde äger rum i samband med onsdagsräkningen
den 29:e maj.
Avsägelse vice ordförande i valnämnden – ordförande Paul Höglund
Paul informerar om att välnämndens vice ordförande Linnea Stenklyft (S) avsagt sig
uppdraget.
________
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

§ 11

Förordnande av röstmottagare på förtidsröstningsställen
Ärendebeskrivning
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

i val till Europaparlamentet förordna röstmottagare enligt förslag nedan
i omval till kommunfullmäktige i Falun förordna personal i
medborgarservice/receptionen i kommunhuset samt valkansliet till röstmottagare
enligt förslag nedan
- valnämndens ordförande ges delegation att vid behov förordna röstmottagare
_______
Ärendebeskrivning
Valnämnden ska förordna röstmottagare till kommunens förtidsröstningsställen i val till
Europaparlamentet som är Långsele bibliotek, kommunhuset, medborgarkontoren i
Junsele, Ramsele och Näsåker. Vid medborgarkontoren tjänstgör ordinarie personal som
röstmottagare.
Se bilaga för förteckning över röstmottagare.
Valnämnden ska även förordna röstmottagare i omval till kommunfullmäktige i Falun.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
Valnämnden besluta att
-

i val till Europaparlamentet förordna röstmottagare enligt förslag nedan
i omval till kommunfullmäktige i Falun förordna personal i
medborgarservice/receptionen i kommunhuset samt valkansliet till röstmottagare
enligt förslag nedan
- valnämndens ordförande ges delegation att vid behov förordna röstmottagare
________
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§ 12

Förordnande av ordförande och röstmottagare i valdistrikten
Beslut
Valnämnden beslutar att förordna röstmottagare enligt förslag från distriktens
ordförande.
Valnämnden fastställer också förändringar avseende ordförande i ett antal distrikt.
Ordförande får delegation på förordna utestående vakanser.
_______
Ärendebeskrivning
Victoria Karlsson informerar om förslagen till röstmottagare och ordförande för de
respektive valdistrikten (se bilaga).
________
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§ 13

Kvittens av försändelser till valnämnden 2019
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

lämna fullmakt till Victoria Karlsson, Guniris Jonasson och
Kristina Ström Jakobsson att kvittera ut försändelser till valnämnden.
________
Ärendebeskrivning
Försändelser med förtidsröster från andra kommuner samt ambassadröster och brevröster
från Valmyndigheten som kommer till valnämnden via Posten ska kvitteras ut av
behöriga personer utsedda av valnämnden. Posten måste ha uppgifter på vilka personer
som har rätt att kvittera ut dessa försändelser.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande personer har rätt att kvittera ut
försändelser till valnämnden:
-

Victoria Karlsson
Guniris Jonasson
Kristina Ström Jakobsson

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
Valnämnden besluta att
-

lämna fullmakt till Victoria Karlsson, Guniris Jonasson och Kristina Ström
Jakobsson att kvittera ut försändelser till valnämnden.

________

Beslutet skickas till
Guniris Jonasson
Kristina Ström Jakobsson
Justeringspersonernas signatur
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§ 14

Ambulerande röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

ambulerande röstmottagare kan bokas efter överenskommelse under perioden
8-24 maj, måndag till fredag kl. 09.00-16.00 samt valhelgen lördag och söndag
den 25-26 maj, kl. 08.00-18.00
- bokning av ambulerande röstmottagare sker genom medborgarservice och
valkansliets personal
- förordna följande personer till ambulerande röstmottagare: Victoria Karlsson,
Anna Forsberg, Guniris Jonasson, Kristina Ström Jakobsson, Cecilia Lydig,
Håkan Haglund, Charlotte Karlsson, Fredrik Granholm, Joakim Hagberg och
Thomas Wedin
- att ge valkansliet i uppdrag att under vecka 20 boka in röstmottagning genom
ambulerande röstmottagare vid Gunillagården, Lissgården, Nipudden,
Skärvstagården, Solgården, Ärebo, Vallänge och Rådomsgården
- att tiden som ges att rösta på äldreboendena motsvarar den tid som var vid
valen 2018
________
Ärendebeskrivning
En nyhet inför 2018 års val var ambulerande röstmottagare. Det som tidigare kallades
kommunala bud har tagits bort. Kommunen ska enligt vallagen tillhandahålla
ambulerande röstmottagare. Kommunen bestämmer själv ambitionsnivån, gällande t.ex.
vilka tider och dagar som ambulerande röstmottagare ska vara tillgängliga.
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, eller där de
befinner sig till särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare.
Ambulerande röstmottagare har samma status som övriga röstmottagare. 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 iordning sin röst.
Röstmottagaren har tystnadsplikt.
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Nämnd/styrelse

Valnämnden

Samma regler som gäller vid röstmottagning i röstningslokal för förtidsröstning ska
tillämpas. Vilket innebär att minst två ambulerande röstmottagare alltid ska arbeta
tillsammans under hela tiden.
Valnämnden har vid tidigare val beslutat om särskild förtidsröstning/institutionsrösting
hos kommunens äldreboenden. Detta ägde vanligtvis rum söndagen före valdagen. Men
vid valen 2018 beslutade valnämnden att ersätta institutionsröstning med ambulerande
röstmottagare.
Äldreboenden i kommunen erbjuds ett besök av ambulerande röstmottagare så att
vårdtagaren ges möjlighet att rösta.
Vid valen 2018 genomfördes förtidsröstning på följande äldreboenden och tider:
Gunillagården
Lissgården
Nipudden
Skärvstagården
Solgården
Ärebo
Vallänge
Rådomsgården

ons 29/8 kl. 13.00-14.00
ons 29/8 kl. 15.00-16.00
tis 28/8 kl. 10.00-11.00
fre 31/8 kl. 13.30-15.00
tor 30/8 kl. 10.00-11.30
mån 27/8 kl. 13.00-14.00
tor 30/8 kl. 13.30-14.30
mån 27/8 kl. 10.00-11.00

Antalet röstande:
22
20
16
32
47
16
11
2

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ambulerande röstmottagare bokas efter
överenskommelse under perioden 8-24 maj, måndag till fredag kl. 09.00-16.00 samt
valhelgen lördag och söndag den 25-26 maj, kl. 08.00-18.00. Bokning sker via
medborgarservice och valkansliet.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att följande personer förordnas till ambulerande
röstmottagare:
Victoria Karlsson
Anna Forsberg
Guniris Jonasson
Kristina Ström Jakobsson
Cecilia Lydig
Håkan Haglund
Charlotte Karlsson
Fredrik Granholm
Joakim Hagberg
Thomas Wedin
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår förtidsröstning genom ambulerande röstmottagare
hos Gunillagården, Lissgården, Nipudden, Skärvstagården, Solgården, Ärebo, Vallänge
och Rådomsgården. Att uppdrag ges till valkansliet att kontakta ovanstående
äldreboenden för att komma överens om dag och tid under vecka 20 när röstmottagning
kan ske på respektive ställe.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
Valnämnden besluta att
-

ambulerande röstmottagare bokas efter överenskommelse under perioden 8-24
maj, måndag till fredag kl. 09.00-16.00 samt valhelgen lördag och söndag
den 25-26 maj, kl. 08.00-18.00
- bokning av ambulerande röstmottagare sker genom medborgarservice och
valkansliets personal
- förordna följande personer till ambulerande röstmottagare: Victoria Karlsson,
Anna Forsberg, Guniris Jonasson, Kristina Ström Jakobsson, Cecilia Lydig,
Håkan Haglund, Charlotte Karlsson, Fredrik Granholm, Joakim Hagberg och
Thomas Wedin
- att ge valkansliet i uppdrag att under vecka 20 boka in röstmottagning genom
ambulerande röstmottagare vid Gunillagården, Lissgården, Nipudden,
Skärvstagården, Solgården, Ärebo, Vallänge och Rådomsgården
- att tiden som ges att rösta på äldreboendena motsvarar den tid som var vid valen
2018
________
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§ 15

Annonsering vid val till Europaparlamentet 2019
Beslut
Valnämnden beslutar att
- annonsering sker i Sollefteåbladet, VästraNytt, Ramselebladet och Tidningen
Ångermanland (TÅ)
- annonsering sker enligt plan nedan
________
Ärendebeskrivning
Allmänheten ska få god information om vad som gäller i fråga om valet. Varje kommun
har ansvar att sprida information om valet inom den egna kommunen. Vid valet 2018
annonserades det i Sollefteåbladet, Västranytt, Ramselebladet och TÅ.
Förtidsröstningen inför Europaparlamentsvalet börjar den 8 maj och valdagen är den 26
maj 2019.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår annonsplan enligt nedan:
Sollefteåbladet
VästraNytt
Ramselebladet
TÅ
utgivningsdatum utgivningsdatum utgivningsdatum
utgivningsdatum
24/4
17/4
8/5
8/5
22/5
23/5
22/5
22/5
27/5
Preliminär rösträkning

Sollefteåbladet har under aktuell period följande utgivningsdatum 24/4 och 22/5.
Ramselebladet har under aktuell period följande utgivningsdatum: 8/5, 15/5 och 22/5.
VästraNytt har under aktuell period följande utgivningsdatum: 17/4 och 23/5.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
Valnämnden besluta att
- annonsering sker i Sollefteåbladet, VästraNytt, Ramselebladet och Tidningen
Ångermanland (TÅ)
- annonsering sker enligt föreslagen plan
________
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§ 16

Politisk aktivitet i anslutning till röstnings- och vallokal
Beslut
Valnämnden beslutar att
- politisk aktivitet inte får förekomma närmare än 10 meter från entrén/ingången till
röstnings- och vallokalen
Ärendebeskrivning
I samband med valen 2018 har diskussioner förts i valnämnden att fatta beslut om en
gräns för propaganda vid vallokaler och röstningslokaler.
Enligt vallagen 8 kap 3 § får det på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill
detta inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra
väljarna i deras val.
För att underlätta röstmottagarnas arbete är det lämpligt att valnämnden fattar beslut om
vilka regler som gäller för politisk aktivitet i anslutning till röstnings- och vallokalerna.
Dessutom är det bra att partiernas företrädare får kännedom om vilka regler som gäller.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att införa en gräns som anger att propaganda
inte får förekomma inom 10 meter från entrén till röstnings- och vallokalen. Partier som
deltar i valet får dela ut valsedlar utanför röstnings- och vallokaler, dock finns en fredad
zon på 10 meter från ingången/entrén.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
Valnämnden besluta att
- politisk aktivitet inte får förekomma närmare än 10 meter från entrén/ingången till
röstnings- och vallokalen
________
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§ 17

Ordning bland valsedlar
Beslut
Valnämnden beslutar att
-

-

valsedlar för Europaparlamentsval läggs i valsedelställ i bokstavsordning efter
partinamn enligt bilaga 1 till förvaltningsyttrandet
om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlarna finns
tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler
namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till
röstmottagare som placerar dessa i valsedelställ i alfabetisk ordning
platsen där valsedlar tillhandahålls ska vara fri från insyn och skärm ska placeras
runt valsedelstället
valnämnden inte tar emot några valsedlar centralt utöver dem vi är skyldiga enligt
lag att förse alla röstningslokaler med. Partier som anmält deltagande i val får
lämna valsedlar på respektive röstnings- och vallokal under ordinarie öppettider
påfyllning av valsedlar i valsedelställen ska skötas enbart av röstmottagarna
röstmottagarna ansvarar för ordningen även för övriga anmälda partiers valsedlar
och för att fylla på dem i valsedelstället, så länge det finns valsedlar att tillgå i
val- eller röstningslokalen. Partierna har ansvar för kontroll att valsedlarna inte tar
slut
________

Ärendebeskrivning
Valmyndigheten rekommenderar valnämnderna att besluta om vilken ordning som ska
gälla bland valsedlarna. Det är viktigt att alla partiers valsedlar presenteras på ett
likvärdigt sätt, ordnat och överskådligt. Valmyndigheten föreslår att kommunerna
placerar partiernas valsedlar i valsedelställ i alfabetisk ordning. Detta är även den
ordning som Sollefteå kommun haft vid tidigare val.
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 Europaparlamentsvalet är det istället partivalsedlar som
trycks för det partiet och då ska läggas ut.
Inför valen 2018 infördes nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de
deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30
dagar innan valdagen.
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Valsedlar som kommunen ska lägga ut
Partier ska begära att de önskar få sina valsedlar utlagda. Det gäller endast de partier som
fått mer än 1 % av rösterna i hela landet i något av de två senaste
Europaparlamentsvalen.
De partier som begärt utläggning är:
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt Initiativ
Piratpartiet
Dessa valsedlar ska alltid finnas på plats.
Valsedlar som partierna själva ansvarar för
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan själv
komma och lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. Kommunerna har
enligt lag ingen skyldighet att hantera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen
bland alla valsedlar samt att kontrollera att partiet deltar i valet. Av praktiska skäl kan
kommunerna själva besluta om att fylla på dessa valsedlar om de finns att tillgå i lokalen.
Dock ska partierna själva svara för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för
röstmottagarna.
Vissa kommuner väljer att hantera distribution av samtliga partiers namnvalsedlar.
Partierna kan då lämna sina valsedlar centralt till kommunen, som sedan ser till att
valsedlarna fördelas och sprids ut till vallokalerna och röstningslokalerna.
Det innebär emellertid att kommunen därigenom gör ett åtagande som går längre än den
skyldighet som följer av vallagens bestämmelser och som det kan bli svårt att
upprätthålla på ett likvärdigt sätt. Så sent som på valdagen kan komma krav på att
kommunen ska lägga ut valsedlar för partier som deltar i valet.
Vid de senaste valen har valnämnden beslutat att inte ta emot några valsedlar centralt än
dem som vi är skyldiga enligt lag att förse alla röstningsställen med.

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-14

Sida

17 (18)

Nämnd/styrelse

Valnämnden

Partier som anmält deltagande i val får lämna namnvalsedlar på respektive
röstmottagningsställe under ordinarie öppettider. Däremot av praktiska skäl föreslås att
kommunen d.v.s. röstmottagarna fyller på dessa partiers valsedlar om de finns att tillgå i
lokalen. Eftersom det är röstmottagarna som ansvarar över att det är ordning i, samt att
fylla på, valsedlar i valsedelställen.

Avskärmning av valsedlar
Inför detta val har det tillkommit en ny regel i vallagen som säger att den plats där
valsedlarna ska tillhandahållas ska vara fri från insyn. I första hand ska valsedlarna
placeras på en avskärmad plats i anslutning till röstmottagningsstället. Om det inte går att
ordna får valsedlarna istället placeras avskärmade inne i lokalen. Vilken typ av
avskärmning som ska användas är upp till valnämnden att besluta.
Kommunstyrelseförvaltningen har gett i uppdrag till Arbetsmarknadsenheten att ta fram
skärmar att användas kring valsedelställen så att väljaren har möjlighet att ta valsedlar fri
från insyn.
Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga valsedlar som valnämnden ansvarar
för läggs i bokstavsordning utifrån partinamn i första facket till vänster. Blanka valsedlar
läggs i samma fack överst. Ordningen av valsedlar i bokstavsordning uppifrån och ned
med blanka valsedlar överst är den ordning som Sollefteå kommun haft vid tidigare val
och det är den ordningen som väljarna har vant sig vid.
I fack längst till höger placeras valsedlar för övriga partier som anmält deltagande i valet
och som lämnat sina valsedlar till röstmottagningsstället.
Om partier med fler än en lista lämnar namnvalsedlar till röstmottagningsstället läggs
dessa i mittenfacket i bokstavsordning.
En skärm placeras runt valsedelstället för att hindra insyn.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att valnämnden inte åtar sig att distribuera andra
partiers valsedlar utöver de som vi är skyldiga enligt lag att förse röstningsställena med.
Röstmottagarna ansvarar för påfyllning i valsedelställen över de valsedlar som
kommunen är skyldiga att lägga ut. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår även att
röstmottagarna fyller på valsedlar till partier som anmält deltagande i valet förutsatt att
valsedlarna levererats till röstnings- och vallokaler. Men att partierna själva har ansvar
för kontroll att valsedlarna inte tar slut.
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Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
valnämnden besluta att
-

valsedlar för Europaparlamentsval läggs i valsedelställ i bokstavsordning efter
partinamn enligt bilaga 1 till förvaltningsyttrandet
- om partierna har fler än en lista ansvarar de själva för att namnvalsedlarna finns
tillgängliga i vallokaler och förtidsröstningslokaler
- namnvalsedlar som levereras till val- eller förtidsröstningslokal överlämnas till
röstmottagare som placerar dessa i valsedelställ i alfabetisk ordning
- platsen där valsedlar tillhandahålls ska vara fri från insyn och skärm ska placeras
runt valsedelstället
- valnämnden inte tar emot några valsedlar centralt utöver dem vi är skyldiga enligt
lag att förse alla röstningslokaler med. Partier som anmält deltagande i val får
lämna valsedlar på respektive röstnings- och vallokal under ordinarie öppettider
- påfyllning av valsedlar i valsedelställen ska skötas enbart av röstmottagarna
- röstmottagarna ansvarar för ordningen även för övriga anmälda partiers valsedlar
och för att fylla på dem i valsedelstället, så länge det finns valsedlar att tillgå i
val- eller röstningslokalen. Partierna har ansvar för kontroll att valsedlarna inte tar
slut
________

Justeringspersonernas signatur

Utdragsbestyrkande

