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§ 18 Dnr 152  

Godkännande av dagordning 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner dagordningen.                                          
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§ 19 Dnr 2019-000009  

Kommunikationsplan 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar kommunikationsplanen.        

Sammanfattning av ärendet 

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen 

öppnar den 8 maj. Kommunikationsplanen syftar till att tydliggöra vilka 

kommunikationsinsatser som behöver göras inför och i samband med valet, 

vem som ansvarar för vad och när insatserna ska göras. 

I kommunikationsplanen definieras mål, målgrupper, budskap, ansvar och 

risker. 

Ekonomiska konsekvenser 

Annonsering i Uppvidinge tidning: 4 500-9 000 kronor 

(kommunikationsansvarigs budget). 

Annonsering i Smålandsposten: 3 000-7 000 kronor (valnämndens budget).        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut. 

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig 2019-02-15  

Kommunikationsplan    

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

Kommunikationsansvarig 
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§ 20 Dnr 2019-000007  

Lokala råd och anvisningar inför 
Europaparlamentsvalet 2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar lokala råd och anvisningar inför Europaparlamentsvalet 

2019.         

Sammanfattning av ärendet 

Valkansliet har upprättat lokala råd och anvisningar inför 

Europaparlamentsvalet 2019.  

I lokala råd och anvisningar framgår information, instruktioner och 

bestämmelser inom följande områden:  

 ansvariga myndigheter 

 valarbetare 

 röstning 

 valnämndens onsdagsräkning 

 utbildning för valarbetare 

 utlämning av röstlängd 

 iordningsställande av lokaler 

 vallokalernas öppettider 

 antal röstmottagare på valdagen 

 röstning i vallokal 

 personval 

 räkning av förtidsröster på valdagen 

 efter klockan 21.00 på valdagen 

 allvarliga incidenter          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut. 
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Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-18  

Lokala råd och anvisningar inför Europaparlamentsvalet 2019    

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 21 Dnr 2019-000008  

Fördelning av tillfällen att förtidsrösta i kommunen 
2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att gymnasieskolans bibliotek Åseda stryks från listan 

med röstningslokaler. 

Valnämnden beslutar att förtidsröstning i övriga bibliotekslokaler (Åseda, 

Alstermo, Lenhovda, Nottebäck, Älghult) sker vid tre tillfällen var.           

Sammanfattning av ärendet 

Från och med den 8 maj finns det möjlighet att förtidsrösta till 

europaparlamentsvalets 2019. Valnämnden har utsett följande lokaler till 

röstningslokaler: 

 kommunhuset, Åseda 

 biblioteket, Alstermo 

 biblioteket, Åseda 

 biblioteket, Lenhovda 

 biblioteket, Nottebäck 

 biblioteket, Älghult 

 gymnasieskolans bibliotek, Åseda 

 folkets hus, Fröseke 

 matsalen, Älghultskolan  

Matsalen i Älghult och folkets hus i Fröseke är förtidsröstningslokaler som 

har öppet på valdagen den 26 maj. Även Kommunhuset i Åseda kommer 

vara öppen på valdagen. Övriga bibliotekslokaler kommer erbjuda 

förtidsröstning från och med 8 maj. 

Vid allmänna valen 2018 hade:  

 bibliotekslokalerna öppet cirka två tillfällen var, 

 gymnasieskolans bibliotek öppet tre tillfällen, 

 kommunhuset i Åseda öppet alla vardagar under förtidsröstningen 

och på valdagen, 

 folkets hus i Fröseke och Matsalen i Älghultsskolan öppet på 

valdagen. 

Antal röstningstillfällen för varje bibliotekslokal vid europaparlamentsvalet 

2019 ska fastställas.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Bjarne Svensson (S) yrkar på att gymnasieskolans bibliotek Åseda stryks 

från listan med röstningslokaler.  

Anders Ljungqvist (SD) yrkar på att förtidsröstning i övriga 

bibliotekslokaler (Åseda, Alstermo, Lenhovda, Nottebäck, Älghult) sker vid 

tre tillfällen var.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med Bjarne 

Svenssons (S) yrkande och Anders Ljungqvists (SD) yrkande. 

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med Bjarne Svenssons 

(S) yrkande och Anders Ljungqvists (SD) yrkande.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valasmordnare, 2019-02-15     

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 22 Dnr 2019-000010  

Risk- och sårbarhetsanalys 

Valnämndens beslut 

Valnämnden godkänner informationen.         

Sammanfattning av ärendet 

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts som en del av projektplanen 

inför Europaparlamentsvalet 2019. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen 

är att identifiera eventuella risker i genomförandet av 

europaparlamentsvalet 2019 samt öka medvetenheten hos valnämnden.  

Risk- och sårbarhetsanalysen är ett levande dokument som ses över 

kontinuerligt av valkansliet.  Den har följande uppdelning:  

 risk- och sårbarhetsanalys för valarbetare 

 risk- och sårbarhetsanalys för material 

 risk- och sårbarhetsanalys för information 

 risk- och sårbarhetsanalys för valkansli 

 risk- och sårbarhetsanalys för lokal 

Valkansliet föreslår att valnämnden godkänner informationen.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut. 

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-18 

Risk- och sårbarhetsanalys     

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 23 Dnr 2019-000011  

Förtidsröstning avseende omval i Falun kommun 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att kommunhuset Åseda ska hållas öppen vid två 

tillfällen (29 mars och 5 april) för mottagande av förtidsröstning avseende 

omval i Falun kommun. Öppettiderna hålls antingen på förmiddag eller 

eftermiddag.              

Sammanfattning av ärendet 

Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till 

kommunfullmäktige i Falun. Enligt vallagen ska valdagen vara inom tre 

månader efter beslutet om omval. 

Valmyndigheten har samrått med länsstyrelsen och den 7 april 2019 ska 

vara valdag för omval i Falun. Detta medför att alla kommuner måste ordna 

med förtidsröstning eftersom det numer är obligatoriskt, enligt 4 kap. 23 § 

vallagen.  

Vid ett omval är perioden för förtidsröstning förkortad till tio dagar före 

valdagen och det ska i varje kommun finnas minst en lokal för 

förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Exakta dagar 

och öppettider är därmed upp till varje kommun att bestämma utifrån 

väljarnas hänsyn.  

Tillfällen och öppettider i Uppvidinge kommun under 

förtidsröstningsperioden avseende omvalet i Falun ska fastställas.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bjarne Svensson (S) yrkar på att kommunhuset Åseda ska hållas öppen vid 

två tillfällen (29 mars och 5 april) för mottagande av förtidsröstning 

avseende omval i Falun kommun. Öppettiderna hålls antingen på 

förmiddag eller eftermiddag.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med Bjarne 

Svenssons (S) yrkande. 

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med Bjarne Svenssons 

(S) yrkande.            
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-15    

Beslutet skickas till 

Valkansliet 
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§ 24 Dnr 2019-000012  

Distribution av valsedlar inför Europaparlamentsvalet 
2019 

Valnämndens beslut 

Valnämnden beslutar att Uppvidinge kommun i Europaparlamentsvalet 

2019 endast distribuerar valsedlar enligt vallagens krav.         

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 8 kap. 2 § vallagen ska väljarna vid ett röstmottagningsställe ha 

tillgång till:  

1. valsedlar med enbart valbeteckning 

2. valsedlar med parti- och valbeteckning för val till 

Europaparlamentet för varje parti som vid något av de två senaste 

valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i 

hela landet eller valsedlar med parti- och valbeteckning samt 

uppgifter om kandidater om ett sådant parti deltar med endast en 

valsedel. 

Valkansliet är ansvarigt för beställning och distribution av valsedlar inför 

Europaparlamentsvalet 2019. Enligt Valmyndigheten omfattas följande 

partier av detta i Europaparlamentsvalet 2019: 

 Arbetarepartiet Socialdemokraterna 

 Centerpartiet 

 Feministiskt initiativ 

 Liberalerna  

 Kristdemokraterna 

 Miljöpartiet de gröna 

 Moderaterna 

 Sverigedemokraterna 

 Piratpartiet  

 Vänsterpartiet 
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Valkansliet föreslår att valnämnden beslutar att Uppvidinge kommun i 

Europaparlamentsvalet 2019 endast distribuerar valsedlar enligt vallagens 

krav.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om valnämnden kan besluta i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut. 

Ordförande finner att valnämnden beslutat i enlighet med valkansliets 

förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av valsamordnare, 2019-02-18     

Beslutet skickas till 

Valkansliet 

   


