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Beställning av valmaterial - information

VN 2019.0001
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0001-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Information om beställning av valmaterial

Ärendet
Beställning av valmaterial hos Valmyndigheten gjordes 6 februari.
Mellan perioden 2019-02-14—2019-04-15 kommer leverans av valmaterialet
att ske till kommunerna.

Beslutsunderlag/Bilagor
Valmaterialbeställning per 2019-02-06.

Förslag till beslut
Notera informationen.

Elisabeth Olsson
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Utkvittering av valförsändelser från Posten

VN 2019.0002
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0002-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Utkvittering av valförsändelser från posten

Ärendet
Bemyndigande för utkvittering av valförsändelser från Posten föreligger.

Förslag till beslut
Bemyndigar kanslichef Cecilia Christensen som valansvarig tjänsteperson, 
med registrator Elisabeth Olsson, kommunsekreterare Kristina Pandurovic Baron, 
nämndssekreterare Salahaldin Ebrahimsson, Åsa Lönn och Susann Jönsson, 
vaktmästare Mikael Fransson och Per-Eric Norberg som ersättare 
samt ordförande Bengt Svensson och vice ordförande Kent Lodesjö att var för sig på 
nämndens vägnar utkvittera valförsändelser från posten.

Elisabeth Olsson
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Säkerhet vid EP valet 2019

VN 2019.0003
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0003-3

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Säkerhet vid EP-val 2019

Ärendet
Europaparlamentsval 2019 ska kunna genomföras tryggt och säkert.
Polisen, Säkerhetspolisen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
gör bedömningen att Europaparlamentsvalet kommer att ske säkert.

Beslutsunderlag/Bilagor
Kris- och säkerhetssamordnare PM 2019-02-11.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

Elisabeth Olsson
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KLIPPANS KOMMUN
Krisberedskap och Säkerhet

Krisberedskap och Säkerhet
Kris- och säkerhetssamordnare Göran Tesfai Magnusson Skoglund

0435-283 33
goran.tesfai.skoglund@klippan.se

2019-02-11 PM

Till valnämnden i Klippans kommun

Säkerhet i samband med EU-valet 2019
Valen till EU ska genomföras tryggt och säkert. Det är en grundläggande 
demokratisk värdering.
 
Polisen och Säkerhetspolisen samverkar med säkerhetsansvariga i kommuner för att 
kunna motverka störningar. Jag är regelbundet informerad av Polisen och 
Säkerhetspolisen om säkerhetsfrågor under valåret. Jag håller företrädare 
(säkerhetsansvariga) för de politiska företrädarna i kommunen informerade om 
säkerhet inför valet.
 
Generellt kan sägas att Polisen, Säkerhetspolisen och MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap) för närvarande ser att valen kommer att ske som utan 
större störningar, dock kommer det finnas inslag av påverkanskampanjer från 
grupper och främmande makt.
 
Valarbetarna får i sin utbildning en genomgång av säkerhetsfrågor och instruktioner 
för att kunna hantera valet tryggt och säkert.
 
Jag följer utvecklingen, tillsammans med brottsförebyggare/trygghetsstrateg, och vi 
samverkar med Polisen, Säkerhetspolisen och MSB. Vi vet att partierna tar eget 
ansvar när det gäller säkerhetsfrågor. Men jag vill också informera om att vi finns 
till stöd för frågor eller rådgivning i säkerhetsfrågor. Allt för att valrörelsen ska vara 
trygg och säker i Klippans kommun.

Klippan dag som ovan
Göran Tesfai Magnusson Skoglund
Kris- och säkerhetssamordnare
(säkerhets- och säkerhetsskyddschef)
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Förtidsröstningslokaler vid EP valet 2019 samt omval Faluns 
Kommunfullmäktige 2019-04-07

VN 2019.0004
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0004-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Förtidsröstningslokaler vid EP val 2019 samt omval Faluns 
kommunfullmäktige 2019-04-07

Ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka förtidsröstningslokaler som skall användas under 
förtidsröstningsperioden 8 maj till den 26 maj 2019 samt lokalernas öppettider.

Vid tidigare val har biblioteken i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby samt vid 
senaste allmänna valet 2018 även kundtjänst i kommunhuset använts som 
förtidsröstningslokaler.
Inför allmänna valet 2018 konstaterades att lokalen för biblioteket i Östra Ljungby
inte har ytan för att kunna placera valbås och valmaterial på ett rättssäkert sätt.

Undersökning pågår för tillfället om det finns möjlighet att förlägga förtidsröstning i 
till Bygdegården i Östra Ljungby, valnämndens kansli ska 2019-02-15 åka till 
Bygdegården för en kontroll av lokalen.

Öppettiderna är inte bestämda ännu utan får återkomma med dessa då avstämning 
skett med bibliotekschef samt kontroll gjord av Bygdegården i Östra Ljungby.

2019-04-07 ska det genomföras omval till Kommunfullmäktige i Falun och enligt 4 
kap 23 § vallagen medför detta att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning 
för perioden 2019-03-28—2019-04-07.

Förslag till beslut
1. Till förtidsröstningslokaler vid EP-val 2019 använda biblioteket i Klippan,        
Ljungbyhed samt Kundtjänst i kommunhuset.
2. Avvakta med beslut gällande flytt av förtidsröstningslokal biblioteket till     
Bygdegården i Östra Ljungby tills kontroll av lokal gjord 2019-02-15.
3. Att använda Kundtjänst som förtidsröstningslokal även under perioden 
    2019-03-28—2019-04-07 för omval av Faluns kommunfullmäktige 2019-04-07.

Elisabeth Olsson

15 (43)

http://www.klippan.se/


7

Vallokaler vid EP valet 2019

VN 2019.0006
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0006-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Vallokaler på valdagen 2019-05-26

Ärendet
Valnämnden ska fastställa vilka vallokaler som skall användas på valdagen.

En förutsättning för att vallokalerna ska fungera är att de är tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning och även tillgängliga vad gäller parkeringsplatser och 
åtkomst med lokaltrafik. En annan viktig faktor är att logistiken i vallokalen med att 
få in och ut väljare på ett enkelt sätt fungerar tillfredsställande. Röstmottagarna ska 
dessutom kunna ha lokalen som en fungerande arbetsplats som de ska kunna ha god 
överblick över vad som sker i lokalen.

Inför allmänna valet 2018 så gick Valnämndens kansli igenom varje vallokal efter en 
av Myndigheten för delaktighet utsänd checklista, konstaterades att vallokalen i 
Färingtofta, Krika och Vedby inte var optimal utifrån checklistan. Valnämndens 
kansli har börjat undersöka om det finns möjlighet att ha alternativa lokaler men 
ännu inte fått klart besked.
Valnämndens kansli återkommer med förteckning över vallokaler till nästa 
sammanträde.

Senast den 15 mars 2019 ska det till Valmyndigheten anmälas vilka 
förtidsröstningslokaler och vallokaler som ska användas och detta för utbetalning av 
statsbidrag om 2500:- per lokal avseende avskärmning av valsedlar. 

Förslag till beslut
Noterar informationen och uppdrar åt Valnämndens kansli att ta fram förteckning 
över vallokaler inför nästa sammanträde.

Elisabeth Olsson
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Röstmottagare i förtidsröstningslokaler vid EP valet 2019

VN 2019.0005
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0005-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Röstmottagare i förtidsröstningslokal

Ärendet
Enligt 3 kap 4 § Vallagen ska Valnämnden utse röstmottagare till 
förtidsröstningsperioden 8 maj – 26 maj 2019, samt för perioden för omval av Faluns 
Kommunfullmäktige 2019-03-28—2019-04-07.

Vid tidigare val har biblioteks personalen utsetts som röstmottagare till 
förtidsröstningsperioden.

En allmän förfrågan till medborgare om intresse om att verka som röstmottagare 
kommer att göras i samråd med kommunikationsavdelningen.

Valnämndens kansli kommer även gå ut med förfrågan till bibliotekspersonal om 
intresse finns att arbeta som röstmottagare.

Fr.o.m. EP-valet 2019 kommer röstmottagare att få en anställningsform; arvodist 
med en timpeng om 200:-
Är personen anställd vid Klippans kommun innebär det att stämpla ut från sitt 
ordinarie arbete då man innehar uppdrag som röstmottagare.

Förslag till beslut
1. Bemyndigar Valnämndens kansli att utse röstmottagare till 
förtidsröstningsperioden 2019-05-08—2019-05-26, samt för perioden för omval av 
Faluns Kommunfullmäktige 2019-03-28—2019-04-07.
2. Bemyndigar Valnämndens kansli att vid behov och/eller förhinder för förordnad 
röstmottagare, utse ny röstmottagare.
3.Bemyndigar Valnämndens kansli att utse behörig röstmottagare att utfärda 
duplettröstkort.
4. Bemyndigar Valnämndens kansli att utse personal för Valnämndens arbete såsom 
personal för transport av förtidsröster m.m.

Elisabeth Olsson
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Ambulerande röstmottagare vid EP valet 2019

VN 2019.0012
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Datum
2019-02-11

Beteckning
VN 2019.0012-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Ambulerande röstmottagare

Ärendet
Det föreligger att förordna ambulerande röstmottagare (tidigare kommunala bud). 
Deras uppdrag är att hjälpa väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller 
ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe för att lämna sin röst.
De ambulerande buden ska vara tillgängliga under samma tid som förtidsröstningen 
äger rum d.v.s. kl. 08.00-20.00 under perioden 2019-05-08—2019-05-26.
Servicen ska gälla för bosatta inom kommunens geografiska område och som 
uppfyller vallagens krav för att få budrösta.

Förslag till beslut
Förordnar Helen Theisner, Bodil Olsson, Therese Andersson, och Elisabeth Olsson 
som ambulerande röstmottagare.

Bemyndigar Valnämndens kansli att vid behov och/eller förhinder förordna ny 
ambulerande röstmottagare.

Elisabeth Olsson
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Röstmottagare i vallokal på valdagen 2019-05-26

VN 2019.0007
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Datum
2019-02-07

Beteckning
VN 2019.0007-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Röstmottagare på valdagen 2019-05-26
 

Ärendet
Enligt vallagen 3 kap. §§ 4-6 ska Valnämnden för varje valdistrikt utse minst fyra 
röstmottagare, varav en ordförande och en ersättare för ordföranden.
6 § vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara närvarande 
och en av dessa ska vara ordförande eller ordförandens ersättare.

Sammanställning av röstmottagare är inte färdigställd i dagsläget varpå valnämndens 
kansli får återkomma med sammanställningen.

Efter allmänna valet 2018 är frågan om att anlita 9 röstmottagare i varje valdistrikt, 
istället för 8 som vid tidigare val, för att hantera eventuell köbildning på grund av 
kravet på avskärmning. Valnämndens kansli bedömer att 9 röstmottagare behövs för 
att hantera eventuell köbildning och därigenom säkerställa att kravet på att 
avskärmning efterlevs. 

Syftet med att anlita fler röstmottagare är att bättre kunna hantera köbildning på 
grund av kravet på avskärmning av platsen för valsedlar. För att hantera köbildning 
för att säkerställa kravet på avskärmning får kommuner 2 500 kronor i statsbidrag per 
valdistrikt för att anlita fler röstmottagare.

Valdeltagandet i Europaparlament valet 2014 var 39 % i Klippan. I relation till ett 
valdeltagande på 84 % i det nationella valet. Det är närmare bestämt mer än hälften 
som röstar i det nationella valet. Däremot kan kansliavdelningen inte med säkerhet 
veta hur valdeltagandet kommer se ut i år, och kravet på avskärmning måste 
säkerställas. För att hantera köbildning och därigenom säkerställa att kravet på 
avskärmning efterlevs behöver varje valdistrikt enligt Valnämndens kansli 
bedömning 9 röstmottagare. 
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Datum
2019-02-07

Beteckning
VN 2019.0007-2

Ert datum Er beteckning

VN 2019.0007

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON ORG.NR. PLUSGIRO
99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

Med bakgrund i ovan föreslår därför Valnämndens kansli 9 röstmottagare utses till 
varje valdistrikt till Europaparlament valet 2019.

Beslutsunderlag/Bilagor
Valmyndighetens redovisning av valresultat i Klippan kommun, se länk 
https://data.val.se/val/ep2014/slutresultat/E/kommun/12/76/index.html 
Valmyndighetens nyhetsbrev 2019:1V.

Förslag till beslut
1. Bemyndigar Valnämndens kansli att utse nio röstmottagare till varje valdistrikt.

2. Bemyndigar Valnämndens kansli att vid behov och/eller förhinder för förordnad 
röstmottagare utse ny röstmottagare.
   

Salahaldin Ebrahimsson
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Utbildningar för Valnämndens kansli samt representant från 
Valnämnden 

VN 2019.0009
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Datum
2019-02-08

Beteckning
116672

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Utbildning för Valnämndens kansli samt representant från 
Valnämnden

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting anordnar 2019-03-21 ett valseminarie i Malmö 
och Valnämndens kansli har anmält ordförande Bengt Svensson, vice ordförande 
Kent Lodesjö, kanslichef Cecilia Christensen och registrator Elisabeth Olsson.

Länsstyrelsen i Skåne inbjuder 2019-03-05 i Malmö, personal som ska utbilda 
röstmottagare vid EP-valet 2019.
Valnämndens kansli har anmält registrator Elisabeth Olsson och nämndssekreterare 
Salahaldin Ebrahimsson till denna utbildning.

Förslag till beslut
Notera informationen.

Elisabeth Olsson
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Utbildning av röstmottagare inför EP valet 2019

VN 2019.0008
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0008-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Utbildning av röstmottagare

Ärendet
Enligt Vallagen 3 kap. 5 § får endast röstmottagare förordnas som har fått utbildning 
för uppdraget. Valnämnden och dess kansli ska anordna erforderliga utbildningar för 
röstmottagare och berörd personal så att valet kan genomföras tryggt och rättssäkert.

Valnämndens kansli planerar att genomföra utbildning för röstmottagare i 
förtidsröstning den 29 april 18-20.

Kansliavdelningen planerar att genomföra utbildningar för röstmottagare i vallokal 
den 8 och 15 april kl. 18-20 samt för ordförande/vice ordförande 18 april 18-20.

Förslag till beslut
Uppdrar åt Valnämndens kansli att utbilda den personal som kommer att arbeta med 
förtidsröstning samt röstmottagning i vallokal.

Elisabeth Olsson
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Annonsering inför förtidsröstningsperiod och valdag 2019-05-
26

VN 2019.0014
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Datum
2019-02-11

Beteckning
VN 2019.0014-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Annonsering inför förtidsröstning och valdag

Ärendet
Information om vad man ska tänka på inför röstningen samt vilka 
förtidsröstningslokaler, vallokaler som finns och dess öppettider kommer 
att finnas på Klippans kommuns hemsida.

Annonsering inför förtidsröstningsperiod 2019-03-28—2019-04-07 gällande omval 
för Kommunfullmäktige i Falun 2019-04-07 görs i lokaltidningen 2019-03-28.

Annonsering om förtidsröstningslokaler och dess öppettider inför EP-valet kommer 
att ske onsdagen den 8 maj 2019.

Inför valdagen den 26 maj kommer annonsering att i begränsad omfattning ske i 
lokaltidningen lördagen den 25 maj 2019.

Förslag till beslut
Informationen noteras.

Elisabeth Olsson
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Översyn av arvode till röstmottagare vid EP valet 2019

VN 2019.0010
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Datum
2019-02-08

Beteckning
VN 2019.0010-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Arvode till röstmottagare

Ärendet
Inför allmänna valet 2018 beslutad Valnämnden 2018-04-26, § 3 en justering av 
arvode till röstmottagare.

Det har efter allmänna valet 2018 noterats en skillnad på arvodena för arbetet i
förtidsröstningslokal, vallokal eller som ambulerande bud samt om du haft en 
anställning i kommunen eller inte.

Förslag föreligger från Valnämndens kansli om att all personal som ska arbeta som 
röstmottagare under förtidsröstningsperioden i förtidsröstningslokal eller som 
ambulerande bud 2019-05-08—2019-05-26 har en anställningsform som arvodist 
och har en timpeng om 200:-/tim.

Är person anställd i kommunen får man begära ledigt från ordinarie arbetstid för att 
ta uppdrag som röstmottagare.

Arvode på valdagen står fast vid för ordförande 2 700:-, vice ordförande  2 200:-,
dock en mindre höjning för röstmottagare från 1 950:- till 2 000:-.

Arvode för utbildningstillfälle är oförändrat 400:-/tillfälle.

Röstmottagare erhåller ersättning för körning med egen bil för resor till och från 
vallokal respektive röstningslokal, det gäller enkel resa överstigande 3 km.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej.

Förslag till beslut

Arvode inför EP-val 2019 godkänns.

Elisabeth Olsson
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Rättelse av röstlängd

VN 2019.0011
   

33 (43)



Datum
2019-02-08

Beteckning
116678

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Valnämndens kansli på valdag, rättelse i röstläng och utskrift av 
dublettröstkort

Ärendet
Inför EP-val 2019 ska Valnämnden fatta beslut om Valnämndens kansli, rättelse i 
röstlängd och utskrift av dublettröstkort.

Förslag till beslut
1. Sekretariat för Valnämnden ska inrättas under valdagen i kommunhusets 
sessionssal i Klippan.
2. Uppdrar åt Cecilia Christensen, Elisabeth Olsson, Kristina Pandurovic Baron, 
Salahaldin Ebrahimsson, Åsa Lönn och Susann Jönsson att föra in rättelser i 
röstlängd samt utfärda dublettröstkort.

Elisabeth Olsson
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Valsedlar i valsedelsställ

VN 2019.0013
   

35 (43)



Datum
2019-02-11

Beteckning
VN 2019.0013-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Valsedlar i valsedelsställ samt distribution av valsedlar

Ärendet
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 ett Europaparlamentsval är det istället 
partivalsedlar som trycks för det partiet och som då 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

Valsedlarna placeras lodrätt i bokstavsordning i valsedelsställen.

Det är kommunen, och i praktiken röstmottagarna, som då
ansvarar för att dessa valsedlar alltid finns på plats.

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 

36 (43)
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Datum
2019-02-11

Beteckning
VN 2019.0013-2

Ert datum Er beteckning

VN 2019.0013
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99 999 Kommunen Besöksgatan 3 099 – 98 76 54 vx 999999-0000 999 99-5

E-POST TELEFAX WEBPLATS BANKGIRO
kommunstyrelsen@kommunen.se 099-98 76 00 www.kommunen.se 999-0000

röstmottagarna.

Alternativt lämnar partierna sina valsedlar i kundtjänst varpå en resurs krävs för 
distribution ut till förtidsröstnings- och vallokalerna.

Förslag till beslut
1.  Röstmottagarna i förtidsröstning eller vallokal på valdag ansvarar för att de 
partiers valsedlar som som efter beslut av Valmyndigheten ska finnas för utläggning 
i valsedelsställ placeras lodrätt i bokstavsordning.

2.  De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda ska 
själv lämna sina valsedlar i vallokalen eller röstningslokalen. 
Kommunerna ansvarar i dessa fall för placering valsedlarna i valsedelsställ och 
ordningen för dessa om de finns att tillgå i lokalen.
Partierna ansvarar själva för kontroll av att valsedlarna finns att tillgängliga i 
lokalerna.

Alternativt lämnar partierna sina valsedlar i Kundtjänst varpå en resurs krävs för 
distribution ut till förtidsröstnings- och vallokalerna.

3. Totalt förbud mot politisk aktivitet i och runt om förtidsröstnings- och 
vallokalerna.
Att sprida trycksaker och slogans i och runt om lokalerna är ej heller tillåtet. 

Elisabeth Olsson
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Fördelning av arbetsuppgifter inom Valnämnden på valdag 
2019-05-26

VN 2019.0017
   

38 (43)



Datum
2019-02-11

Beteckning
VN 2019.0017-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Fördelning av arbetsuppgifter inom Valnämnden på valdag 
2019-05-26

Ärendet
Vid valdagen 2018 fördelades valnämndens arbete mellan nämndens ledamöter 
avseende
att besöka samt leverera förtidsröster till de olika valdistrikten enligt följande:

- två personer svarade för vallokalerna i Ljungbyhed och Färingtofta.
- två personer svarade för vallokalerna i Östra Ljungby och Vedby.
- en person svarade för vallokalerna i Klippan och Krika.

Noteras bör att dela upp ansvaret för Färingtofta respektive Ljungbyhed.

Förslag till beslut
XX och XX svarar för vallokalen i Ljungbyhed och Krika.
XX och XX svarar för vallokalen i Färingtofta.
XX och XX svarar för vallokalerna i Klippan.
XX och XXsvarar för vallokalen i Östra Ljungby.

Elisabeth Olsson
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Preliminär rösträkning (s.k. onsdagsräkning) 2019-05-29

VN 2019.0015
   

40 (43)



Datum
2019-02-11

Beteckning
116765

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Preliminär rösträkning (s.k. onsdagsräkning) 2019-05-29

Ärendet
På onsdagen efter valdagen skall Valnämnden sammanträda för att granska och räkna 
de röster som inte räknats i vallokaler (förtidsröster, röster inlämnade i annan 
kommun).

Sammanträdet är offentligt.
Resultatet av Valnämndens  rösträkning är preliminär.
Sammanträdet avseende onsdagsräkning den 29 maj anslås på kommunens 
digitala anslagstavla.

Förslag till beslut
1. Sammanträde för preliminär rösträkning sker onsdagen den 29 maj kl. 08.00 i 
Sessionssalen, kommunhuset.
2. Ordförande och vice ordförande skall vara närvarande tillsammans med 
Valnämndens kansli, övriga är hjärtligt välkomna.
3. Sammanträdet kungörs genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Elisabeth Olsson

41 (43)

http://www.klippan.se/


19

Inlämnande av valmaterial till Länsstyrelsen 2019-05-27

VN 2019.0016
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Datum
2019-02-11

Beteckning
VN 2019.0016-2

Ert datum Er beteckning

Valnämnden

Klippans kommun
Trädgårdsgatan 12                             264 80 Klippan                0435-28 000         
kommun@klippan.se
www.klippan.se                                

Valnämnden

Inlämnande av valmaterial

Ärendet
Valnämnden ska leverera allt material avseende EP-valet till Länsstyrelsen i Malmö, 
måndagen den 27 maj samt efter onsdagsräkningen den 29 maj.

Förslag till beslut
Utser Valnämndens ordförande och vice ordförande att tillsammans med en person 
från Valnämndens kansli transportera/inlämna valmaterialet till Länsstyrelsen.

Elisabeth Olsson

43 (43)

http://www.klippan.se/

	3eb00578-9397-4c6b-991c-fad9485861fe.docx
	Val av justerare
	Föredragningslista
	Beställning av valmaterial - information
	Utkvittering av valförsändelser från Posten
	Säkerhet vid EP valet 2019
	Förtidsröstningslokaler vid EP valet 2019 samt omval Faluns Kommunfullmäktige 2019-04-07
	Vallokaler vid EP valet 2019
	Röstmottagare i förtidsröstningslokaler vid EP valet 2019
	Ambulerande röstmottagare vid EP valet 2019
	Röstmottagare i vallokal på valdagen 2019-05-26
	Utbildningar för Valnämndens kansli samt representant från Valnämnden
	Utbildning av röstmottagare inför EP valet 2019
	Annonsering inför förtidsröstningsperiod och valdag 2019-05-26
	Översyn av arvode till röstmottagare vid EP valet 2019
	Rättelse av röstlängd
	Valsedlar i valsedelsställ
	Fördelning av arbetsuppgifter inom Valnämnden på valdag 2019-05-26
	Preliminär rösträkning (s.k. onsdagsräkning) 2019-05-29
	Inlämnande av valmaterial till Länsstyrelsen 2019-05-27

	5bbe4bd5-4bf2-48ac-b3bd-25d93908d373.docx
	2386586f-817f-445b-951c-3fc7766208ba.docx
	Information om beställning av valmaterial
	Ärendet
	Beslutsunderlag/Bilagor
	Förslag till beslut


	3fd0ca57-1e39-4866-b258-08b3e4b149bf.pdf
	d5a66f53-a722-4f11-a6bc-233e75c39cbf.docx
	1d2af8cc-c28c-418b-9ce7-a7ca476125fe.docx
	Utkvittering av valförsändelser från posten
	Ärendet
	Förslag till beslut


	735095b1-8875-4c02-930d-1c7f1e7324c5.docx
	c24e34ac-a443-4c1e-a4a1-b245a597a6b4.docx
	Säkerhet vid EP-val 2019
	Ärendet
	Beslutsunderlag/Bilagor
	Förslag till beslut


	5b159770-74fd-4c9d-809f-9830c9346fcd.doc
	c53a9bed-00cf-45e2-9aab-c9b712075ffe.docx
	108880b5-25de-41a2-b2b7-f1968a48e2ba.docx
	Förtidsröstningslokaler vid EP val 2019 samt omval Faluns kommunfullmäktige 2019-04-07
	Ärendet
	Förslag till beslut


	92eb374a-4317-4272-b01f-6a1a16b46849.docx
	4c4ba1cd-8cbb-43f3-9580-56cd7958b60d.docx
	Vallokaler på valdagen 2019-05-26
	Ärendet
	Förslag till beslut


	44cb0c12-c768-4e41-a62d-c7d2129fe638.docx
	2ce31a0d-2c77-4211-b298-09f2d9f0df3b.docx
	Röstmottagare i förtidsröstningslokal
	Ärendet
	Förslag till beslut


	9237a457-704e-4e2e-b5cd-7b14d8f69bce.docx
	dde6d69f-be03-4fff-9c68-dd7c88795428.docx
	Ambulerande röstmottagare
	Ärendet
	Förslag till beslut


	c5dbe62f-d136-4cdb-a7fd-13c79d14b956.docx
	7ea4ac01-c39e-4530-a96d-09c48044a22c.docx
	Röstmottagare på valdagen 2019-05-26
	Ärendet
	Beslutsunderlag/Bilagor
	Förslag till beslut


	3f465e81-653e-4240-b376-9d3a5b800ee4.docx
	000c7725-a61d-49e4-b99b-8dd876dabb97.docx
	Utbildning för Valnämndens kansli samt representant från Valnämnden
	Ärendet
	Förslag till beslut


	f3a1f057-1dc9-4e25-997d-0ecf51d048a5.docx
	e975371a-8924-44a1-8489-0f3632e5da92.docx
	Utbildning av röstmottagare
	Ärendet
	Förslag till beslut


	874ab3d8-9586-44bf-9a50-429ec8ff28db.docx
	f7572e16-072a-43f2-b7a2-f0bfe83aaf21.docx
	Annonsering inför förtidsröstning och valdag
	Ärendet
	Förslag till beslut


	3ebea8ed-4164-41ae-b784-5ac8b9db42dc.docx
	1e8d25b3-c5fa-4cf3-b022-a5b93bae46a3.docx
	Arvode till röstmottagare
	Ärendet


	7ff02546-3180-45cf-b059-16063781734c.docx
	07981f74-a387-4a6a-a1f1-7500e63d8c1e.docx
	Valnämndens kansli på valdag, rättelse i röstläng och utskrift av dublettröstkort
	Ärendet
	Förslag till beslut


	2f3b2e2d-c2e3-434b-82b3-b236cb212b86.docx
	d17d2117-8277-4ae8-a164-28be7ddad68b.docx
	Valsedlar i valsedelsställ samt distribution av valsedlar
	Ärendet
	Förslag till beslut


	dd2fcc6f-2e73-4046-9f13-81175e1e0b70.docx
	4dd41792-5a4d-46b5-bccb-ea81247511d7.docx
	Fördelning av arbetsuppgifter inom Valnämnden på valdag  2019-05-26
	Ärendet
	Förslag till beslut


	6fbbc051-8876-4bc9-af40-552ed482736f.docx
	de8087a1-c562-46fc-ae08-610e0a8363a9.docx
	Preliminär rösträkning (s.k. onsdagsräkning) 2019-05-29
	Ärendet
	Förslag till beslut


	8c3b8469-eab7-4937-9bb8-3ab7e01a7076.docx
	d662300f-66be-44b0-b634-6489248970f9.docx
	Inlämnande av valmaterial
	Ärendet
	Förslag till beslut



