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Där Väst, kommunhuset, Kvamgatan 4, Sunne,
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Morgan Setherberg (C), ordförande
Madeléne Press (C)

Beslutande

Svante Magnusson (S)

Jan-Erik Eriksson (S)
Carl-Olov Fredriksson (HS)

Bengt Dahlén (SD)
Monica Fredriksson (HS), ersättare för Arne Arvidsson (L)
Catrin Hjalmarsson, valsamordnare

Övriga närvarande

Pernilla Zetterlund, valsamordnare

Utses att justera

Jan-Erik Eriksson

Justeringens plats och tid

Korpipunhuset, Kvamgatan 4, Sunne måndagen den 11 mars kl 13:00
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Jafi-Erik Eriksson
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Datum då anslaget sätts upp 2019-03-11
Datum då anslaget tas ned 2019-04-02
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Underskrift

Catrin Hjalmarsson

Sunne kommun

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4

686 80 Sunne

Sunne

Postadress

Telefon
0565-160 00 växel
0565-16258 direkt

Internet och fax

Giro och org.nr

www.sunne.se

744-2684 bankgiro
212000-1843 org.nr

kommun@sunne.se

0565-16001 fax

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Valnämnden

2(13)

2019-03-05

Innehållsförteckning
Kalender för val till Europaparlamentet 26 maj 2019 ..................................3
Vallokaler EU-valet 2019.............................................................................4

Utbildning av röstmottagare......................................................................... 5

Informationsinsatser .....................................................................................6

Budget för EU-valet...................................................................................... 7

Information om omval kommunfullmäktige Falun...................................... 8
Information om ny organisation kring valarbetet......................................... 9
Information om nya vallagen......................................................................l O

Fullmakt att kvittera ut förtidsröster........................................................... 11

RKL-valet 2018.......................................................................................... 12

Övriga frågor ..............................................................................................13

Justerare

m. nb

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

3(13)

2019-03-05
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Kalender för val till Europaparlamentet 26 maj 2019
Valnämndens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Valmyndighetens kalender inför EU-valet föredrages för kännedom.

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Vallokaler EU-valet 2019
Valnämndens beslut
Valnämnden har inget att erinra gällande röstnings- och vallokalerna.

Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Röstningslokal för förtidsröstningen är Frykensalen vid Biblioteket,
Storgatan 39, Sunne. Öppettider för röstningen kommer att anpassas till

anvisningar från Valmyndigheten samt till bibliotekets öppettider. Beslut
om detta tas i valnämnden i april 2019.

Vallokaler på valdagen den 26 maj 2019 kommer att finnas i vaije
valdistrikt och presenteras nedan;
Klockaregården Fryxellska skolan, fd matsalen
Leran

Skäggebergsskolan, lokal för fritids

Åmberg

Brogården, särskilt boende

Brobyäng

Hagen, särskilt boende

Gräsmark

Gräsmarks skola

Södra Borgeby

Torsbergs bygdegård

Rottneros

Rottneros fd skola, gymnastikhallen

Stöpafors

Klättenskolan

Västra Ämtervik Svensby skola
Östra Amtervik Prästbol skola

Lysvik Bygdens hus i Lysvik

Öppettider på valdagen är 08.00-21.00 för samtliga vallokaler.

Beslutet skickas till:
Ordföranden i samtliga valdistrikt
Kommunikationsenheten

Justerare
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Vn§3

Utbildning av röstmottagare
Valnämndens beslut
Utbildning av röstmottagare i EU-valet 2019 ska genomföras enligt
ordförandes förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det är obligatoriskt att en utbildning ska genomföras med alla som ska
arbeta med valet. Valmyndigheten har tagit fram material som ska

användas vid utbildningstillfället. Utbildning kommer att ske i
Frykensalen, biblioteket Sunne, för röstmottagare i valdistrikten och i Där
väst, kommunhuset för röstmottagarna i förtidsröstningen. Kallelser
kommer att skickas ut så snart ordförande i valnämnden har fått in listor på
alla som ska vara röstmottagare.

Utbildningstillfällen för röstmottagare på valdagen;
Frykensalen 15 maj och 22 maj kl 18-20
Utbildning för röstmottagare till förtidsröstningea;
Där Väst, 6 maj kil 8-20

Beslutet skickas till:
Ordförande i berörda valdistrikt

Utdragsbestyrkare

Justerare
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Informationsinsatser
Valnämndens beslut
Annonsering om valet ska ske i följande media: Fryksdalsbygden,
Sunnenytt, Surme kommuns hemsida samt på Facebook.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden ska göra nödvändiga informationsinsatser inför valet.

Uppgifter om vallokaler och öppettider kommer att finnas på
valmyndighetens hemsida men motsvarande information ska även
annonseras i lokalpressen samt på kommunens hemsida och Facebook.
Annan viktig information till medborgarna kommer löpande att ske via
kommunens hemsida och Facebook fram till valdagen den 26 maj.

Beslutet skickas till:
Kommunikationsenheten

Utdragsbestyrkare
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Valnämnden
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Budget för EU-valet
Valnämndens beslut
Ekonomin ser god ut och ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Genomgång av valnämndens budget för EU-valet. Sunne kommun
kommer, förutom egna medel, även få statsbidrag utbetalt under våren.
Extra utbetalningar kommer även att ske med hänvisning till den nya
vallagen där det ställer högre krav på insyn och de extra kostnader som
kommunen får vid anordnandet av förtidsröstning omval till
kommunfullmäktige i Falun.

Beslutsunderlag
Uppföljning budget utfall 2019-03-04

Justerare
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Valnämnden
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Information om omval kommunfullmäktige Falun
Valnämndens beslut
Valnämnden har inget att erinra och ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Valprövningsnämnden har den 6 februari 2019 beslutat att omval ska

genomföras till kommunfullmäktige i Falun och Valmyndigheten har
beslutat att valdagen ska vara den 7 april 2019.

Alla övriga kommuner i Sverige ska också enligt vallagen erbjuda
förtidsröstning för röstberättigade som vill rösta på annan ort. Samma
partivalsedlar läggs ut i dessa röstningslokaler. Plats och öppettider för
förtidsröstning bestäms av varje kommun och publiceras på val.se.
Förtidsröstningen kommer att börja 10 dagar före valdagen, dvs 28 mars.
I samtliga röstmottagningsställen lägger röstmottagarna även ut blanka
valsedlar. En sådan kan användas att skriva partiets namn, och - om partiet
inte har låst lista - även en kandidat. Samtliga partier ansvarar själva för att
lägga ut namnvalsedlar där väljarna kan rösta. Partierna kan lägga ut både i
Falu kommun och i röstningslokaler för förtidsröstning i andra kommuner.
Förtidsröstning kommer att ordnas i kommunhusets reception följande
datum och tider;
torsdagen den 28 mars kl 08.30-12.00, 13.00-18.00
fredagen den 29 mars kl 08.30-12.00, 13.00-15.00
måndagen den l april kl 08.30-12.00, 13.00-15.00

Beslutet skickas till:
Personalen receptionen, kommunhuset

Kommunikationsenheten
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Valnämnden
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Information om ny organisation kring valarbetet
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Morgan Setherberg informerar om att valarbetet kommer att
organiseras på ett tydligare sätt inför EU-valet i maj. Vid RKL-valet i
september upptäcktes flera brister kring organisationen och vid ett möte
med kommunchef Berit Westergren efter höstens val beslutades att en
tydligare organisation ska arbeta med valet. Ytterligare en valsamordnare
finns nu tillgänglig och kontaktema/samarbetet med Sunne Fastighets AB,
vaktmästeri, kommunikation och reception ska bli mer strukturerad och

tydlig.
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Information om nya vallagen
Valnämndens beslut
Valnämnden tackar för informationen och ärendet läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I val- och röstningslokaler ska det finnas avskilda platser, så kallade
valskärmar, där väljarna kan rösta utan insyn. Det ska också filmas en plats
där valsedlar kan läggas ut. Framöver kommer det att ställas högre krav på
att den plats där valsedlarna läggs ut ska vara avskärmad från insyn från
andra väljare.

Det ska också bli möjligt för väljare att personrösta på en kandidat för ett
parti som har registrerat sin partibeteckning och anmält alla kandidater
genom att skriva namnet på en partimarkerad valsedel eller en blank
valsedel. Förutsättningen är att kandidaten är anmäld för partiet.

De nya reglerna börjar gälla den l januari 2019 och används första gången
i valet till Europaparlamentet 2019.
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Fullmakt att kvittera ut förtidsröster
Valnämndens beslut
Valnämnden ger följande personer fullmakt att kvittera ut förtidsröster;
Catrin Hjalmarsson, Pernilla Zetterlund, Ann Rundqvist och Carina
Lundell-Häggman.

Sammanfattning av ärendet
Postnord behöver få beslut om vilka personer som har fullmakt att kvittera
ut förtidsröster. För att säkerställa att det finns personer på plats som kan
göra detta föreslås valsamordnama Catrin Hjalmarsson och Pernilla
Zetterlund samt receptionspersonal Ann Rundqvist och Carina LundellHäggman var för sig ha fullmakt att kvittera ut rösterna.

Beslutet skickas till:
Berörd personal
Ronald Fredriksson, Postnord
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Valnämnden
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RKL-valet2018
Sammanfattning av ärendet
Ordförande Morgan Setherberg rapporterar att RKL-valet 2018
genomfördes bra av alla medarbetare. Målet med att få fler till valurnorna
uppfylldes och Sunne låg strax över genomsnittet i Sverige.

Vallokalen för Lerans valkrets uppfyllde dock ej kraven då den var för liten
och obehöriga hade möjlighet att röra sig i lokalerna på olämpliga ställen.
Ny vallokal för Lerans valkrets blir istället fritidsdelen på
Skäggebergsskolan från och med EU-valet i maj.

Utdragsbestyrkare
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Valnämnden

Vn§ll

Övriga frågor
Frågor kring utläggning av valsedlar
Valnämnden har fått fråga via e-post om utläggning av valsedlar och har
svarat att i Sunne kommun distribueras valsedlar enligt lag, dvs att vi

distribuerat valsedlar för de partier som vid tidigare val uppnått l % och
att vi inför EU-valet ej behandlat frågan i valnämnden. Fler frågor gällande
detta kommer säkert att komma under våren och ett beslut bör tas vid
valnämndens möte i april.

Framtida indelning av valdistrikt
Det kan på sikt bli aktuellt att minska på antalet valdistrikt i kommunen.
Det finns rekommenderade gränser för hur många väljare som bor i vaije
krets och det kommer att bli en framtida fråga för kommunen att arbeta
fram ett förslag hur detta kan komma att se ut.

Utdragsbestyrkare
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(TIS

K

