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Kommunsekreterare 

_________________________________________________________________ 

Bevis om anslag 
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……………………………………………… 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 14 Dnr 2018-000020  

 

Vallokaler vid 2019 års val till Europaparlamentet 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner följande lokaler som vallokaler vid 2019 

års val till Europaparlamentet: 

 

Valdistrikt  Vallokal 

Laholm Centrum  Stadshuset 

Laholm Östra  Lagaholmsskolan 

Laholm Västra  Blåkullaskolan 

Laholm Norra Lagagården 

Mellbystrand  Mellbystrandsskolan 

Våxtorp  Våxtorpsskolan 

Hasslöv-Skottorp  Skottorpsskolan 

Skummeslöv  Skoskumsgården 

Hishult  Hishultsskolan 

Ränneslöv  Randerslund 

Vallberga-Ysby  Vallbergaskolan 

Knäred  Knäredsskolan 

Veinge  Veingeskolan 

Tjärby  Genevadsskolan 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt vallagen (2005:837) 4 kap. 20 § ska varje kommun se till att 

det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och 

som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger 

väljarna goda möjligheter att rösta. 

 

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att i möjligaste mån ska kom-

munens egna lokaler användas som vallokaler för att leva upp till 

vallagens bestämmelser. För valdistrikt Skummeslöv och Laholm 

Norra föreslås att bygdegårdarna Skoskumsgården respektive La-

gagården används. Lokalerna har god tillgänglighet och bedöms 

inte ha någon anknytning som kan påverka väljaren i samband med 

röstningen.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019.  

_____ 
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§ 15 Dnr 2018-000019  

 

Röstningslokaler vid 2019 års val till Europaparlamentet 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att förtidsröstning i Laholms kommun ska ske 

i följande röstningslokaler och vid följande tider: 

 

Stadsbiblioteket Laholm 

8 maj – 26 maj 

måndag - torsdag  10:00 - 19:00 

fredag  10:00 - 17:00 

lördag 10:00 - 13:00 

valdagen den 26 maj  8:00 - 21:00 

 

Mellby Center 

8 maj – 25 maj 

vardagar  10:00 - 18:00 

lördagar och söndagar 10:00 - 17:00  

 

Knäreds bibliotek 

8 maj – 25 maj 

måndagar 15:00 - 19:00 

onsdagar 14:00 - 17:00 

lördagar 10:00 - 12:00 

 

Veinge bibliotek 

8 maj – 25 maj 

måndagar 15:30 - 18:30 

onsdagar 13:00 - 16:00 

torsdagar 15:30 - 18:30 

 

Våxtorps bibliotek 

8 maj – 25 maj 

måndagar 16:00 - 19:00 

tisdagar 13:30 - 15:30 

torsdagar 16:00 - 19:00 

 

Bokbussen 

8 maj – 25 maj  

Enligt bokbussens tidtabell.  

 

 

  forts 
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Ärendebeskrivning 

I vallagen 4 kap 22 § anges att varje kommun ska se till att det finns 

lämpliga lokaler som kan användas för förtidsröstning. I vallagen 

benämns dessa lokaler för röstningslokaler. En röstningslokal ska 

vara tydligt avgränsad och lämpad för ändamålet så att väljare inte 

hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha anknytning till 

en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan anknyt-

ning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag 

som kan påverka väljaren i samband med röstningen. 

 

I varje kommun ska minst en röstningslokal vara öppen varje dag 

under perioden som förtidsröstning pågår. Kommunen bestämmer 

vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för röstning. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att Mellby Center och kommu-

nens bibliotek i Laholm, Knäred, Veinge och Våxtorp samt bokbus-

sen ska användas som röstningslokal vi valet 2019. 

 

På valdagen ska minst en röstningslokal vara öppen mellan 8:00 

och 21:00. Kommunledningskontoret föreslår att röstningslokalen i 

stadsbiblioteket är öppen på valdagen mellan 8:00 och 21:00.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 februari 2019.  

_____ 
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§ 16 Dnr 2019-000008  

 

Principer för rekrytering av röstmottagare vid val till Europa-

parlamentet 2019 

 

Valnämndens beslut 

− Valnämnden fastställer principer för rekrytering av röstmotta-

gare inför 2019 års val enligt följande:  

 

− Vid nyrekrytering av röstmottagare bör röstmottagaren vara bo-

satta inom respektive valdistrikt. Vid nyrekrytering ska hänsyn 

tas till rekryteringsbasens bredd med hänsyn till ålder, kön och 

etnisk tillhörighet.  

 

− Röstmottagare ska vara över 18 år och i övrigt vara lämpliga 

för uppgiften; det vill säga ha goda kunskaper i svenska, kunna 

läsa, skriva och räkna samt kunna ge ett gott bemötande till väl-

jarna.  

 

− Röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning. I undan-

tagsfall kan intyg från valmyndighetens webbutbildning ersätta 

valnämndens utbildning. 

 

− För valdistrikt omfattande fler än 1 000 röstberättigade ska för-

ordnas åtta röstmottagare. För valdistrikt med färre än 1 000 

röstberättigade förordnas sex röstmottagare. Inga särskilda röst-

räknare ska förordnas.  

 

Ärendebeskrivning 

För varje valdistrikt ska det finnas minst fyra röstmottagare. Minst 

tre röstmottagare måste finnas närvarande i vallokalen under röst-

mottagningen varav en av dessa ska vara ordföranden eller vice 

ordföranden i valdistriktet. Valnämndens kansli föreslår att antalet 

röstmottagare som förordnas per valdistrikt ska baseras på antalet 

röstberättigade i valdistriktet. 

 

Valmyndigheten föreslår att valnämnden ska ha en så bred rekryte-

ringsbas som möjligt med hänsyn till ålder, kön och etnisk tillhö-

righet när röstmottagare utses. Vidare föreslår valmyndigheten att 

den som arbetar som röstmottagare är över 18 år och i övrigt lämp-

lig för uppgiften, det vill säga kan läsa, skriva och räkna. 

 

  

  forts 
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Endast den som fått sådan utbildning som krävs för uppdraget får 

förordnas som röstmottagare. Valnämndens kansli kommer att kalla 

samtliga röstmottagare till utbildning. Valmyndigheten kommer 

även att utforma ett webbtest för röstmottagare som vid godkän-

nande ger ett intyg. Ett krav från valnämnden bör därför vara att 

den som förordnas till röstmottagare måste genomgå valnämndens 

utbildning. I undantagsfall kan intyg från valmyndighetens webbut-

bildning ersätta valnämndens utbildning.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2019.  

_____ 
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§ 17 Dnr 2019-000002  

 

Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 

2019 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden fastställer följande ersättningar val till Europaparla-

mentet 2019: 

 

Ordförande i valdistrikt, engångsbelopp 3 580 kr 

Vice ordförande i valdistrikt, engångsbelopp 3 360 kr 

Röstmottagare i valdistrikt, engångsbelopp 2 460 kr 

Röstmottagare i röstningslokal, timersättning 170 kr 

ambulerande röstmottagare, timersättning 170 kr 

utbildning för röstmottagare, timersättning 170 kr 

 

Bilersättning utgår enligt samma grunder som i kommunens be-

stämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med valen 2018 beslutade valnämnden att ersättningen 

till röstmottagare skulle räknas upp sedan föregående val enligt 

samma principer som arvoden till kommunens förtroendevalda för-

ändrats. Ersättningen till kommunens förtroendevalda följer riksda-

gens ledamöters arvoden. Arvodet för 2019 är höjt till 802 800 kr 

vilket motsvarar en höjning med 2,29 procent sedan 2018. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att ersättningarna höjs med 2,29 

procent avrundat till helt tiotal. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2019.  

_____ 
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§ 18 Dnr 2018-000022  

 

Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen vid 2019 

års val till Europaparlamentet 

 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser röstmottagare, ordförande och ersättare 

(vice) för ordföranden i valdistrikten vid 2019 års val till Euro-

paparlamentet den 26 maj 2019 enligt framlagt förslag. 

 

2. Samtliga röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kapitlet 4 § vallagen (2005:837) ska valnämnden när val 

ska hållas för varje valdistrikt utse minst fyra röstmottagare, varav 

en ordförande och en ersättare för ordföranden. 

 

Några av distrikten ska kompletteras med ytterligare röstmottagare. 

Valnämnden har den 3 april 2018 § 8 delegerat till kommunsekrete-

raren att förordna röstmottagare varför nämnden inte behöver kallas 

in för att komplettera valdistrikten.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över röstmottagare i valdistrikten.  

_____ 
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§ 19 Dnr 2018-000021  

 

Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtids-

röstning vid 2019 års val till Europaparlamentet 

 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden utser röstmottagare i röstningslokal vid 2019 års 

val till Europaparlamentet enligt framlagt förslag. 

 

2. Samtliga röstmottagare ska genomgå valnämndens utbildning.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 3 kapitlet 6 § vallagen (2005:837) ska valnämnden när val 

ska hållas på varje röstmottagningsställe utse så många röstmotta-

gare som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras. 

Vid röstmottagning i en röstningslokal ska minst två röstmottagare 

vara närvarande.  

 

Beslutsunderlag 

Förteckning över röstmottagare i röstningslokal.  

_____ 
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§ 20 Dnr 2019-000006  

 

Förordnande av ambulerande röstmottagare vid val till Euro-

paparlamentet 2019 

 

Valnämndens beslut 

1. Till ambulerande röstmottagare utses följande personer vid 

kanslienheten: 

Jonas Påhlsson 

Irina Boutenko 

Kajsa Aldstedt 

Johanna Andersson 

Mats Savolainen 

 

2. Valnämnden uppdrar åt kommunsekreteraren att utse ytterligare 

ambulerande röstmottagare vid behov.  

 

Ärendebeskrivning 

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 röstmotta-

gare, ambulerande röstmottagare. Detta är möjligt under samma tid 

som förtidsröstning får ske. 

 

Samma regler som gäller vid röstmottagning i en röstningslokal för 

förtidsröstning ska tillämpas. Det vill säga minst två ambulerande 

röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans hela tiden. 

 

Kommunen ska förordna ambulerande röstmottagare.  

_____ 
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§ 21 Dnr 2019-000007  

 

Annonsering inför val till Europaparlamentet 2019 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att annonsera om förtidsröstning och röstning 

i vallokal i Hallandsposten och Lokaltidningen Laholm.  

 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens kansli föreslår att valnämnden annonserar i Hal-

landsposten. Annonserna ska informera om förtidsröstning med 

mera senast veckan före det att förtidsröstningen börjar samt senast 

samma vecka som valdagen infaller om tider för röstning, utläm-

ning av röstkort, valnämndens preliminära rösträkning med mera. 

 

Valnämndens kansli kommer även att informera om röstning på 

kommunens webbplats samt via kommunens Facebook.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2019.  

_____ 
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§ 22 Dnr 2019-000005  

 

Ordning på valsedlar i valsedelställen vid val till Europaparla-

mentet 2019 

 

Valnämndens beslut 

Valsedlarna ska placeras i särskilda valsedelsställ. Valsedlar för de 

partier som har rätt att få valsedlar utlagda av valnämnden ska läg-

gas i följande ordning: 

Blanka 

Arbetarepartiet-socialdemokraterna 

Centerpartiet 

Feministiskt Initiativ 

Kristdemokraterna 

Liberalerna 

Miljöpartiet de gröna 

Moderaterna 

Piratpartiet 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

 

Övriga valsedlar ska placeras i bokstavsordning.  

 

Ärendebeskrivning 

Vallagens 8 kap. 2 § anger att på alla ställen där väljarna kan rösta 

ska finnas valsedlar för de partier som vid något av de två senaste 

valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna.  

 

Valsedelställen består av tre kolumner. Kommunledningskontoret 

föreslår att blanka valsedlar placeras överst i valsedelställets första 

kolumn. Valsedlar för de partier som vid något av de två senaste 

valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna ska 

placeras i bokstavsordning efter blanka valsedlar.  

 

Övriga partiers valsedlar ska placeras i bokstavsordning i efterföl-

jande kolumner i valsedelstället.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunlednings tjänsteskrivelse den 28 februari 2019.  

_____ 
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§ 23 Dnr 2019-000001  

 

Hantering av övriga valsedlar i vallokal och röstningslokal vid 

2019 års val till Europaparlamentet 

 

Valnämndens beslut 

1. Valnämnden beslutar att andra valsedlar än de som enligt lag 

ska finnas i vallokal och röstningslokal lämnas av partierna till 

röstmottagare i vallokal eller röstningslokal. 

 

2. Röstmottagare ansvarar för ordning i valsedelställen och fyller 

på valsedelställen så länge som de finns övriga valsedlar i loka-

len. Partierna ansvarar för att det finns övriga valsedlar i loka-

len. 

 

3. Valsedlar till bokbussen lämnas till röstmottagare i röstningslo-

kalen i stadsbiblioteket.  

 

Ärendebeskrivning 

Vid val till Europaparlamentet ska det finnas valsedlar för de par-

tier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet 

fick mer än 1 procent av rösterna. Det är valnämnden, och i prakti-

ken röstmottagarna, som ansvarar för att dessa valsedlar alltid finns 

på plats. 

 

Övriga valsedlar får partierna själva lämna i vallokalen eller röst-

ningslokalen. Valnämnden har enligt lag ingen skyldighet att han-

tera dessa valsedlar utöver ansvaret för ordningen bland alla valsed-

lar. 

 

Valnämnden kan besluta om att ta på sig ansvaret för att fylla på 

ovan nämnda övriga valsedlar. Valmyndigheten rekommenderar 

inte att valnämnden tar på sig ansvaret för kontroll av om valsed-

larna tar slut eller central insamling av valsedlar för distribution till 

röstnings- och vallokaler. 

 

Valnämndens kansli föreslår valnämnden att inte ta på sig ansvaret 

för de övriga valsedlarna. 

 

Följande ordning ska gälla för hantering av de övriga valsedlarna: 

Partierna ska lämna övriga valsedlar till röstmottagare i vallokal el-

ler röstningslokal. 

 

  forts 
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Röstmottagare ansvarar för ordning i valsedelställen och fyller på 

valsedelställen så länge som de finns övriga valsedlar i lokalen. 

Partierna ansvarar för att det finns övriga valsedlar i lokalen. 

 

Valsedlar till bokbussen lämnas till röstmottagare i röstningslokalen 

i stadsbiblioteket.  

_____ 
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§ 24 Dnr 2018-000008  

 

Delegationsordning för valnämnden 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner delegationsordning för valnämnden att 

gälla från och med den 29 mars 2019.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunallagen 6 kap. § 37 anger att en nämnd får uppdra åt en 

ledamot eller ersättare i nämnden samt till en anställd att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. 

Nämnden kan när som helst återkalla delegationen eller föregripa 

ett beslut. Däremot kan nämnden inte ändra eller överpröva ett be-

slut som fattats på delegation. Syftet med delegering av beslutande-

rätt är att avlasta nämnden från beslut av rutinartad karaktär. Vidare 

får nämnden enligt 6 kap. § 39 uppdra åt ordföranden att besluta i 

ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan av-

vaktas. 

 

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delegationsord-

ning för valnämnden. 

 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden 

vid nästkommande sammanträde.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 februari 2019. 

Förslag till delegationsordning.  

_____ 
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Valnämnden 2019-03-28  

 

 

  

  

Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 25 Dnr 2019-000010  

 

Beslutsattestanter för valnämndens verksamhet år 2019 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden utser tf. kanslichef Jonas Påhlsson till beslutsattestant 

för valnämndens verksamhet, med tf. kommunchef Erland Björk-

man som ersättare.  

 

Ärendebeskrivning 

Enligt de av kommunstyrelsen utfärdade anvisningarna till regle-

mente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner ska re-

spektive nämnd för sin verksamhet utse eller uppdra åt förvalt-

ningschef att utse beslutsattestanter och ersättare för dessa. Beslut 

ska fattas för varje kalenderår. Uppdraget som beslutsattestant är 

personligt. 

 

I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 

utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 

ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-

troller som ger information om brister i denna kunskap.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 26 Dnr 2019-000009  

 

Behörighet att kvittera ut värdepost till valnämnden vid val till 

Europaparlamentet 2019 

 

Valnämndens beslut 

Valnämnden bemyndigar följande anställda hos kommunen att var 

för sig, kvittera till valnämnden inkommande värdepost vid 2019 

års val till Europarlamentet: 

 

Tf. kanslichef: Jonas Påhlsson 

Assistent: Irina Boutenko 

Jurist: Kajsa Aldstedt 

Kontorsföreståndare: Lena Gunnarsson 

Kontorsvaktmästare: Frida Danielsson 

Kontorsvaktmästare: Erika Liedman 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med genomförandet av valet kommer valnämnden att få 

värdepost levererad till sig. Värdeposten rör sig framför allt om för-

tidsröster från andra kommuner. För att få kvittera ut värdeförsän-

delser krävs ett protokoll från valnämnden där det framgår vem el-

ler vilka som får kvittera dessa försändelser.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

PostNord AB 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 27 Dnr 2019-000003  

 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Valnämndens beslut  

Valnämnden lägger redovisningen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I enlighet med kommunallagen 37-39 §§ 6 kapitlet får en nämnd 

uppdra åt ett utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kom-

munen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 

viss grupp av ärenden. Beslut som fattats på nämndens vägnar ska i 

enlighet med kommunallagen 40 § 6 kapitlet anmälas till nämnden i 

den ordning som bestäms i nämndens delegationsordning.  

 

Beslutsunderlag 

Beslut om förordnande av röstmottagare vid omval till Falun kom-

munfullmäktige.  

Beslut om röstningslokal vid omval till Falun kommunfullmäktige.  

_____ 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ______________________________  
 

§ 28 Dnr 2018-000023  

 

Information angående val till Europaparlamentet den 26 maj 

2019 

 

Ärendebeskrivning 

Valnämndens kansli informerar om valnämndens uppdrag. 

 

Valnämnden genomgår utbildning för röstmottagare i röstningslo-

kal. Utbildningen finns även på: 

https://www.val.se/om-oss/valadministrationen/utbildning-for-dig-

som-ska-vara-rostmottagare.html 

 

Valnämndens kansli informerar om arbetet under valhelgen.  

_____ 

 

 

 


