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Plats och tid Sammanträdesrum A1, klockan 8.30-10.15 

Beslutande Lars-Erik Karlsson (C), ordförande  

Kent Norberg (S), vice ordförande  

Sandor Olah (M) 

Knut Aurell (M) 

Stefan Stenberg (C) 

Peter Stoltz (S) 

Robert Petersson (SD) 

 

 

Ersättare – 

inte tjänstgörande 

Paul Willner (KD) 

Morgan Fagerström (S) 

Katarina Eiderbrant (S), § 1-5 

 

 

Övriga deltagare Marcus Andersson, kommunsekreterare 

Torbjörn Alfredsson, kommunjurist 

Utses att justera Peter Stoltz (S) 

  

  

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 1-6 

Ordförande Lars-Erik Karlsson (C)  

Justerande Peter Stoltz (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 

Vn § 1 

 

 

 

Valnämndens uppdrag 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Valsamordnaren informerar om valnämndens uppdrag som bland annat är 

att ansvara för planering och genomförande av valen till Europa-

parlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. 

Nämnden ansvarar också för genomförandet av nationella och kommunala 

folkomröstningar.  

 

Vidare informeras om valorganisationen i kommunen, riktlinjer för 

politiska partier och utskick av handlingar.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Vn § 2 Dnr VN 2019/0003 

 

 

Ersättningslokaler vid 2019 års val till 

Europaparlamentet 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. använda Trönningebjärsvägens förskola som vallokal i valdistrikt 

Trönninge-Trönningenäs-Barnabro 

2. använda Veddige ungdomsgård som vallokal i valdistrikt Veddige Ö 

3. använda Bua ungdomsgård som vallokal i valdistrikt Bua 

3. delegera till ordföranden att vid behov besluta om ersättningslokaler. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Erik Karlsson (C) föreslår att lägga till att-satsen ”använda Bua 

ungdomsgård som vallokal i valdistrikt Bua.” 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer fråga om bifall eller avslag på eget tilläggsförslag och 

finner det bifallet. 

 

Beskrivning av ärendet 
Trönninge skola fungerade inte bra på förra valet och bör bytas ut. 

Förslaget är att använda Trönningebjärsvägens förskola istället.  

 

Veddige församlingshem är inte tillgänglig på valdagen och behöver 

ersättas av annan vallokal. Förslaget är att ersätta lokalen med Veddige 

ungdomsgård. 

 

Valnämnden har tidigare beslutat att använda Buaskolans idrottshall som 

vallokal i valdistriktet Bua. Idrottshallen var inte optimal vid förra valet och 

därför föreslås att istället använda Bua ungdomsgård som vallokal. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 6 februari 2019. 

 

Övervägande 
Kommunkansliet föreslår att valnämnden beslutar att använda 

Trönningebjärsvägens förskola som vallokal i valdistrikt Trönninge- 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Trönningenäs-Barnabro, Veddige ungdomsgård som vallokal i valdistrikt  

Veddige Ö samt att delegera till ordföranden att vid behov besluta om  

ersättningslokaler. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Vn § 3 Dnr VN 2019/0004 

 

 

Förtidsröstning mötesplats Ljuspunkten 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. anordna förtidsröstning på mötesplats Ljuspunkten i Varberg på 

vardagar 3 timmar och helger 4 timmar under perioden 8 – 25 maj 

2019.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 1 januari 2019 ställs det krav på att platsen där väljare 

plockar valsedlar ska vara avskärmad och fri från insyn från andra väljare. 

Bedömningen är att det kommer att vara svårt att bevara valhemligheten på 

den begränsade ytan i Gallerian och valnämnden beslutade 7 december 

2018 att ge kommunkansliet i uppdrag att undersöka möjligheterna att 

anordna förtidsröstning i centrumnära röstningslokal, helst i anslutning till 

parkeringsdäck. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 6 februari 2019. 

 

Övervägande 
Kommunkansliet föreslår valnämnden att besluta anordna förtidsröstning  

på mötesplats Ljuspunkten i Varberg på vardagar 3 timmar och helger 4  

timmar under perioden 8 – 25 maj 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Vn § 4 Dnr VN 2019/0002 

 

 

Riskanalys inför 2019 års val till 

Europaparlamentet 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Inför de allmänna valen 2018 rekommenderade Valmyndigheten att 

kommunerna skulle göra en riskanalys. Bedömningen är att det även 

behöver göras inför 2019 års val till Europaparlamentet.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 5 februari 2019. 

Riskanalys 5 februari. 

 

Övervägande 
Kommunkansliet har genomfört en riskanalys och föreslår att valnämnden 

beslutar lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Vn § 5 Dnr VN 2019/0005 

 

 

Förtidsröstning i Varbergs kommun vid 2019 års 

omval i Faluns kommun 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. anordna förtidsröstning på kommunkansliets expedition i Varbergs 

kommun 28 mars – 5 april, under ordinarie expeditionstider 

2. särskild utbildning ska ske av röstmottagarna vid förtidsröstningen 

3. annonsera om förtidsröstningen i Hallands Nyheter och Varbergsposten 

samt informera om det på kommunens webbplats. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval till 

kommunfullmäktige i Falun. Valmyndigheten har samrått med 

länsstyrelsen och 7 april 2019 ska vara valdag för omval i Falun. Det medför 

att alla kommuner måste ordna med förtidsröstning eftersom det är 

obligatoriskt enligt 4 kap 23 § vallagen.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 14 februari 2019. 

 

Övervägande 
Kommunkansliet föreslår valnämnden besluta 

1. anordna förtidsröstning på kommunkansliets expedition i Varbergs 

kommun 28 mars – 5 april, under ordinarie expeditionstider 

2. särskild utbildning ska ske av röstmottagarna vid förtidsröstningen 

3. annonsera om förtidsröstningen i Hallands Nyheter och Varbergsposten 

samt informera om det på kommunens webbplats. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunkansliet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Vn § 6  

 

 

Nästa möte 

Beslut 
Valnämnden beslutar 

 

1. nästa sammanträde ska äga rum 17 maj 2019 klockan 8.30. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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