
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Valnämnden 2019-03-14 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrummet REX, klockan 15.00 – 16.17 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Thure Andersen (S) ordförande  
 Marie Westling (C)  
 Lennart Ahlström (S)  
 Stieg Andersson (M)  
 Ove Andersson (V)  
   
   
   
   
 
Övriga deltagande Ersättare Richard Erikson (L), Carina Byhlin (KD), Agneta Ivemyr (S), 

Torbjörn Estelli (M), kommunsekreterare Carina Iwemyr, sekreterare Kristin 
Karlsson. 

 
Närvarorätt Valnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande. 
 
Utses att justera  
 
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 mars 2019 klockan 09.00 
 
Underskrifter  Paragrafer 10-16 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
  

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Thure Andersen (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………… 
  Stieg Andersson (M) 
  

  
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Valnämnden     §§ 10-16 
  
Sammanträdesdatum 2019-03-14 
  
Anslaget uppsättes 2019-03-15 Anslaget nedtages 2019-04-06 
  
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Nämndkansliet  
 
 

 

Underskrift ………………………………………………………. 
Kristin Karlsson 

  

 Utdragsbestyrkande 
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VN § 10 
 
Information 
 
Kommunsekreteraren informerar bland annat om: 
 

• Uppföljning/utvärdering av RKL-valet 2018 – redovisning av 
synpunkter från röstmottagare gällande bland annat utbildning och 
arbete i vallokal. 

 
 
 
              

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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VN § 11 
 
Röstningslokaler för förtidsröstning till EP-valet 2019 
 
Kommunen är fr o m den 1 januari 2006 ansvarig för genomförande av förtids-
röstningen. Vid valet 2018 anordnade valnämnden förtidsröstning i Kulturhuset 
i Hallstahammar och i biblioteket i Kolbäck, Stationshuset. 
 
Inför RKL-valet den 26 maj 2019, har en översyn gjorts av lämpliga 
röstningslokaler för förtidsröstning. Kulturhuset i Hallstahammar och 
biblioteket i Kolbäck, Stationshuset, föreslås även fortsättningsvis att vara 
röstningslokal vid förtidsröstningen 2019. Båda lokalerna kommer att 
iordningställas så att de uppfyller kraven på tillgänglighet för funk-
tionshindrade. 
 
Valnämnden beslutar 
 
att godkänna följande röstningslokaler för förtidsröstning till EP-valet 2019: 
 

• Kulturhuset i Hallstahammar, Parkgatan 7, Hallstahammar  
• Biblioteket i Kolbäck, Stationshuset, Stationsgatan 1, Kolbäck 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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VN § 12 
 
Röstningslokaler och öppettider i förtidsröstningslokalerna i 
Hallstahammar och Kolbäck vid EP-valet 2019 
 
Förtidsröstningen till EP-valet i maj 2019 pågår från och med den 8 maj 2019 
till och med valdagen den 26 maj 2019. 

 
Valnämnden beslutar 

 
att öppettiderna vid förtidsröstningen till EP-valet den 8 maj – 26 maj 2019 
fastställs enligt följande: 
 
Hallstahammar, Kulturhuset: 
 
Måndag – torsdag klockan 11.00 – 19.00, fredagar klockan 11 – 17, lördagar 
klockan 11.00 – 15.00, samt valdagen klockan 08.00 – 21.00. 
 
Kolbäck, biblioteket (Stationshuset): 

 
Måndag – onsdag – fredag klockan 12.00 – 18.00.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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VN § 13 
 
Vallokaler vid EP-valet 2019 
 
Vallokalerna som användes vid det senaste valet var följande: 
 
Distrikt Nibble  Nibbleskolan, foajén 
Distrikt Fredhem  Fredhemsskolan, nya matsalen 
Distrikt Barnängen  Lindboskolan, hallen nedre ingången Eldsbodav. 
Distrikt Eldsboda   Eldsbodahuset, matsalen 
Distrikt Näs   Näslundskolan, matsalen  
Distrikt Tunbo  Tunboskolan, matsalen  
Distrikt Kolbäcks Centrum Kolbäcks bibliotek, Stationshuset 
Distrikt Strömsholm                   Strömsholms skola, 2 st klassrum 
Distrikt Lövboås                         Parkskolan, ingång A1 
Distrikt Tuna                               Kulturhuset  
 
Inför valet 2019 har en översyn gjorts av lämpliga vallokaler. Förändringar som 
föreslås är följande: I tre av vallokalerna kommer det att vara två valdistrikt. 
Distrikt Barnängen och distrikt Lövboås kommer att ha vallokal i Lindboskolan. 
Distrikt Kolbäcks Centrum och Distrikt Tunbo kommer att ha vallokal i 
Tunboskolan. Distrikt Näs och distrikt Tuna kommer att ha vallokal i 
Kulturhuset, övre plan.  
 
De föreslagna lokalerna kommer att iordningsställas så att de uppfyller kraven 
på tillgänglighet för funktionshindrade. 
 
Valnämnden beslutar 
 
att vid EP-valet 2019 använda följande vallokaler: 
 
Distrikt Nibble  Nibbleskolan, foajén 
Distrikt Fredhem  Fredhemsskolan, nya matsalen 
Distrikt Barnängen  Lindboskolan, hallen nedre ingången Eldsbodav. 
Distrikt Eldsboda   Eldsbodahuset 
Distrikt Näs   Kulturhuset, övre plan, 
Distrikt Tunbo  Tunboskolan, foajén/matsalen 
Distrikt Kolbäcks Centrum Tunboskolan, bildsal 
Distrikt Strömsholm                   Strömsholms skola, 2 st klassrum 
Distrikt Lövboås                         Lindboskolan, hallen nedre ingången Eldsbodav. 
Distrikt Tuna                               Kulturhuset, övre plan  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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VN § 14 
 
Ambulerande röstmottagare vid EP-valet 2019 
 
Kommunala bud har upphört och ersätts av ambulerande röstmottagare. Varje 
väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva 
kan ta sig till en röstningsställe får om de begär det lämna sina röster i bostaden 
till ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under samma period som 
förtidsröstningen 8 maj – 26 maj 2019. 
 
Ambulerande röstmottagare kan till exempel ersätta en indragen 
institutionsröstning.  
 
Lämpligt är att väljaren beställer de ambulerande röstmottagarna genom 
valnämndens kansli ett dygn innan. 
 
Valnämnden beslutar 
 
att ambulerande röstmottagare ska beställs dagen före man vill att de ska 
komma genom anmälan till valnämndens kansli och att de finns tillgängliga 
under förtidsröstningen enligt följande: 
 
Tisdagar och torsdagar klockan 11-14 
Valdagen den 26 maj 2019 klockan 10-13, samt 
 
att äldreboenden beställer ambulerande röstmottagare efter överenskommelse 
med valnämndens kansli. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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VN § 15 
 
Utbildningsdagar inför EP-valet 2019 
 
Utbildning inför valet 2019 kommer att genomföras vid två tillfällen, dels ett 
för röstmottagarna som tjänstgör vid förtidsröstningen, dels ett för de röst-
mottagare som kommer att jobba på valdagen. 
 
Valnämnden beslutar 
 
att utbildning för röstmottagare vid förtidsröstningen ska genomföras den  24 
april 2019 med början klockan 18.30, i Kommunhuset, samt 
 
att utbildningen för de röstmottagare (inklusive ordförande och vice ordförande) 
som ska jobba på valdagen ska genomföras den 25 april 2019 med början 
klockan 18.30, i Kommunhuset.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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VN § 16 
 
Fastställande av ordning för utplacering av valsedlar i röstningslokaler och 
vallokaler vid EP-valet 2019 
 
Valsedlar ska finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Inför valen 2018 
infördes nya regler i vallagen och endast de partier som anmält att de deltar i 
valet ska få ha sina valsedlar i vallokaler och röstningslokaler. Ett parti som inte 
anmält deltagande till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, 
även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 
30 dagar innan valdagen.  
 
Partier ska ha begärt att de önskar få sina valsedlar för val till 
Europaparlamentet utlagda i alla lokaler där man kan rösta. Detta gäller endast 
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. De partier som har begärt utläggning för valet 
till Europaparlamentet är: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, 
Sverigedemokraterna, Feministiskt Initiativ, Piratpartiet. 
 
De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, 
kan själva 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 
partiers valsedlar om det finns valsedlar att tillgå i lokalen. Dock ska partierna 
själva svara för kontroll att valsedlarna finns att tillgå för röstmottagarna.  
 
Från och med år 2009 används särskilda valsedelsställ med 12x3 fack i varje 
valsedelsställ.  
 
Valnämnden kan besluta om i vilken ordning valsedlarna ska läggas ut i val-
lokalerna och röstningslokalerna. Några generella direktiv finns inte från  
Valmyndigheten om detta, men vid tidigare val har Hallstahammars kommun 
haft blanka valsedlar läggs högst upp i valsedelsställen och att partiernas namn-
valsedlar därefter placeras i bokstavsordning.  
 
Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlar ska ordnas. Det är kommunens 
valnämnd som ska fatta beslut om hur valsedlarna ska placeras. 
Valmyndigheten föreslår att valsedlarna placeras i bokstavsordning. 
Valkansliet föreslår att valsedlar placeras som vid tidigare val. Om andra 
partier, utöver de som anmälts, kommer in med valsedlar för utläggning i val-
lokalerna/röstningslokalerna, föreslås att dessa valsedlar läggs i bokstavs-
ordning efter de ordinarie partiernas. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts VN § 16 
 
Valnämnden beslutar 
 
att fastställa att valsedlarna i Hallstahammars kommun vid EP-valet 2019 ska 
placeras enligt följande i valsedelsstället; blanka valsedlar överst, därefter 
namnvalsedlar i bokstavsordning för de partier som anmälts och begärt ut-
läggning,  
 
att övriga partiers valsedlar läggs i bokstavsordning i efterföljande valsedelsställ 
och om inte facken räcker till läggs i bokstavsordning vid sidan om valsedels-
ställen, samt 
 
att en skiss över hur valsedlarna ska placeras i valsedelsställen ska utformas och 
sättas upp i alla vallokaler och röstmottagningslokaler. 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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