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Beslutande Lisbeth Ek (S), ordförande
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Peter Jorm&is (M)
Thomas Fredriksson (KD)
Jonas Larsson (SD)

Linda Karelid, valsamordnare
Kajsa Björck, kommunsekreterare

Anders Winlöf (M)
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Information om valnämndens uppdrag och arbete

Information

Valsamordnare Linda Karelid informerar om valnämndens uppdrag
och arbete.

Jugerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Information om informationsinsatser till allmänheten
och röstmottagare om Europaparlamentsvalet 2019

Bakgrund

Valsamordnare Linda Karelid informerar om de olika informationsinsatserna
som planeras till allmänheten och röstmottagare inför Europaparlamentsvalet
2019.

Jus erarnas signaturer
,

Protokollsutdraget bestyrks
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§ 3 Dnr 2019/00019 111

Valnämndens sammanträdesdagar år 2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden sammanträder följande dagar under år 2019.

Tisdag 12 mars klockan 13:00
Onsdag 29 maj klockan 8:00

Bakgrund

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
Valnämndens ledamöter och ersättare

Ju terarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 4 Dnr 2019/00023 003

Ändring av delegationsbestämmelser för valnämnden

Valnämndens beslut

1 Valnämnden antar ändring av valnämndens delegationsbestämmelser.
Ändringen gäller från och med den 15 februari 2019 och ersätter
delegationsbestämmelser antagna av valnämnden den 28 maj 2018, § 27.

Bakgrund

Enligt "Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i
Falköpings kommun" kan nämnder besluta att sammanträdesarvode ska utgå
för andra aktiviteter än sammanträden, exempelvis utbildningar, studiebesök,
eller annat. För att förenkla hanteringen om ett sådant behov skulle uppstå
föreslås nämnden delegera till ordföranden att fatta beslut om att ersättning
ska utgå.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att "beslut om att sammanträdesarvode
ska utgå för annan aktivitet än sammanträde för valnämndens förtroendevalda"
delegeras till valnämndens ordförande.

Förvaltningen föreslår också att "Länsstyrelsen" läggs till i punkt 3.10 om att
införa rättelse eller tillägg i röstlängd.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Linda Karelid, valsamordnare

J sterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 5 Dnr 2019/00003 111

Arbetsgrupp vid Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Arbetsgrupp inför val till Europaparlamentet 2019 utgörs av följande
personer.

Lisbeth Ek, valnämndens ordförande
Linda Karelid, valsamordnare
Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, kommunsekreterare
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Anna -Karin Linder, administratör
Pär Gunnarsson, valutbildare
Catrin Berger, inköpssamordnare
Peter Sjöberg, tekniker
Åsa Flor61, chef reception/växel

Bakgrund

Valsamordnaren har tagit fram förslag på en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska
också samverka med kommunikationsavdelningen och säkerhetssamordnare
i frågor om information, kommunikation och informationssäkerhet.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Samtliga i arbetsgruppen

Ju' erarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 6 Dnr 2019/00013 111

Röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att för att få tjänstgöra som röstmottagare ska man
ha fyllt 18 år senast valdagen samt inte kandidera på ett partis lista.

2 Alla röstmottagare ska ha genomgått grundläggande utbildning i
Falköpings kommuns regi.

Bakgrund

Kansliavdelningen har gått ut med en förfrågan till tidigare röstmottagare om
de vill tjänstgöra som röstmottagare vid valet till Europaparlamentet 2019.

I SOU 2013:24 "E-röstning och andra valfrågor" lyftes frågan om lämplig-
heten i att ha förtroendevalda som röstmottagare vid kommunernas arbete
med valen. Kommittén fann inte skäl att överväga några formella regler av
jävskaraktär, men tyckte att en befogad gräns är att en person som kandiderar
på lista inte ska fungera som röstmottagare. Detta formaliserades inte och
ledde inte till något förbud. Det är därmed upp till respektive kommun att
göra en bedömning av lämpligheten när det gäller förtroendevalda som
röstmottagare. Det har även framgått av den utredning som gjordes inför
SOU 2013:24 att landets kommuner har olika syn på detta. Länsstyrelsen har
uppmärksammat kommunerna på att det finns ett värde i att fatta ett formellt
beslut, oavsett ställningstagande.

I Valmyndighetens handbok till kommuner inför val till Europaparlamentet
2019 refereras också till att en gräns som kommittén anser vara befogad är
att en person som kandiderar på lista inte ska vara röstmottagare.

Inför allmänna valen 2018 fattade valnämnden i Falköpings kommun beslut
enligt ovanstående rekommendation.

Ett annat rimligt krav som Valmyndigheten anger är att röstmottagare är
över 18 år. Någon övre gräns får dock inte sättas, det ska alltid ske en
individuell bedömning av röstmottagarens lämplighet.

Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får förordnas
som röstmottagare. Det innebär att det är obligatoriskt med utbildning av alla
röstmottagare. Eftersom det kan tillkomma nya röstmottagare efter att
kommunen utbildat röstmottagarna och innan valdagen, är det lämpligt att
kommunen fattar beslut om vad som är den lägsta acceptabla utbildning som
krävs.

Juå erarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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Förordnar kommunen röstmottagarna innan de fått utbildning ska beslutet
villkoras med att förordnandet förutsätter att röstmottagarna genomgått den
obligatoriska utbildningen.

Förvaltn ingens bedömning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämnden beslutar att för att få
tjänstgöra som röstmottagare ska man ha fyllt 18 år senast valdagen samt
inte kandidera på ett partis lista. För att tjänstgöra som röstmottagare är
också ett krav att man ska ha genomgått utbildningen i Falköpings kommuns
regi. För att praktiskt kunna hantera oförutsedda händelser är ett minimikrav
att en röstmottagare tar del av Valmyndighetens självstudiematerial.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Jus.erarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 7 Dnr 2019/00020 111

Valutbildare av röstmottagare vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Pär Gunnarsson anlitas som valutbildare vid Europaparlamentsvalet 2019.

Bakgrund

Pär Gunnarsson har tidigare anlitats av Falköpings kommun som
valutbildare inför val. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Pär
Gunnarsson anlitas som valutbildare inför Europaparlamentsvalet 2019.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Pär Gunnarsson

Jus erarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 8 Dnr 2019/00006 111

Behörighet att kvittera ut förtidsröster vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Följande personer bemyndigas att kvittera ut de förtidsröster som
PostNord levererar till valnämnden i samband med Europaparlaments-
valet 2019.

Lisbeth Ek, valnämndens ordförande
Linda Karelid, valsamordnare
Sara Cronholm, kommunjurist
Kajsa Björck, kommunsekreterare
Anna -Karin Linder, administratör
Karin Hallgren, verksamhetsutvecklare
Catrine Berger, inköpssamordnare
Pär Gunnarsson, valutbildare
Åsa Florén, växel/receptionschef
Peter Sjöberg, tekniker

Bakgrund

PostNord levererar förtidsröster till valnämnden i Falköpings kommun. För
att kunna kvittera ut förtidsröster behövs ett bemyndigande från valnämnden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att följande personer ges behörighet
att kvittera ut förtidsröster. Valnämndens ordförande Lisbeth Ek,
valsamordnare Linda Karelid, kommunjurist Sara Cronholm, kommun-
sekreterare Kajsa Björck, administratör Anna -Karin Linder, verksamhets-
utvecklare Karin Hallgren, inköpssamordnare Catrine Berger, valutbildare
Pär Gunnarsson, växel/receptionschef Åsa Flor&i, samt tekniker Peter
Sjöberg.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen skickas t i l l
PostNord
Samtliga berörda

Juaterarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 9 Dnr 2019/00007 111

Distribution av förtidsröster till valdistrikten vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Valnämnden beslutar att ge valsamordnare Linda Karelid i uppdrag att
fastställa organisationen för distribution av förtidsröster till valdistrikten
under valdagen den 26 maj 2019.

Bakgrund

Distribution av förtidsröster till valdistrikten under valdagen den 26 maj 2019
sköts av valnämnden samt tjänstepersoner på kommunledningsförvaltningen.
Distributionen organiseras så att valdistrikten får sina röster i turordning efter
antalet röster. De valdistrikt som erhållit många förtidsröster ska få sina röster
först.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§ 10 Dnr 2019/00008 111

Förtidsröstning på valdagen den 26 maj 2019 vid
Europaparlamentsvalet 2019

Valnämndens beslut

1 Förtidsröstning på valdagen den 26 maj 2019 anordnas på valnämndens
kansli, plan 4, Stadshuset, Falköping, klockan 08:00-21:00.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen föreslår att förtidsröstning på valdagen
anordnas på valnämndens kansli, plan 4, Stadshuset, Falköping.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Linda Karelid, valsamordnare

Jus'Irarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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§11 Dnr 2019/00011 111

Valnämndens preliminära rösträkning
(onsdagsräkningen) den 29 maj 2019 vid
Europaparlamentsvalet

Valnämndens beslut

1 Valnämndens preliminära rösträkning (onsdagsräkningen) den 29 maj 2019
vid Europaparlamentsvalet börjar klockan 9:00 i kommunfullmäktiges
sessionssal, Stadshuset, Falköping.

Bakgrund

På onsdagen efter valet räknar valnämnden för första gången de förtidsröster
som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning kallas
för valnämndens preliminära rösträkning. Röster som räknas är främst
brevröster och röster från ambassader, samt förtidsröster som lämnats i andra
kommuner under valhelgen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att valnämndens onsdagsräkning den
29 maj börjar klockan 9:00 i kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset,
Falköping.

Valnämndens sammanträde den 29 maj 2019 börjar klockan 8:00.

Tjänsteutlåtandet, daterat den 18 januari 2019, har utarbetats av
valsamordnare Linda Karelid.

Paragrafen sk ickas t i l l
Valnämndens ledamöter och ersättare
Linda Karelid, valsamordnare

Just rornas signaturer Protokollsutdraget bestyrks
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