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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

Plats och tid
Kommunfullmäktigesalen klockan 18:00 – 19:15.
Beslutande
Pernilla Jovanovic (S), ordförande
Lars Eriksson (KD)
Carl-Johan Nyholm (MP)
Åsa Blomell (L) § 28 – del av § 30
Cecilia Petersson (S)
Rolf Callenholm (MF)
Göran Grunditz (M) ersättare för Helena Broberg (M)
Gun Nilsson (C) ersättare för Åsa Blomell (L) del av § 30 - 32
Övriga närvarande
Katarina Karlsson (S)
Gun Nilsson (C) § 28 – del av § 30
Gunnar Brengesjö (KD)
Joel Lundgren, sekreterare
Justeringsplats och tid samt utses att justera
Kommunkontoret, Mullsjö
§ 28 - 32
2018-10-12 klockan 11:00
______________________________________
Joel Lundgren, sekreterare
______________________________________
Pernilla Jovanovic, ordförande
______________________________________
Rolf Callenholm, justerande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2018-10-04
Datum då anslaget sätts upp
2018-10-15
Datum då anslaget tas ned
2018-11-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Mullsjö
Underskrift
______________________________
Joel Lundgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

Dnr 2018/1119

§ 28

Godkännande av ärendelista

Beslut
Valnämnden beslutar
att godkänna ärendelistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

Dnr 2018/1119

§ 29

Information om valet 2018

Ärendebeskrivning
Information om bland annat följande:









Valet har i sin helhet fungerat bra. Inga anmälningar eller överklaganden har
inkommit för Mullsjö kommuns del.
Redovisning av statistik Mullsjö kommuns valdeltagande 2018.
Röstdeltagandet var 89,56 % för val till riksdagen, 86,77 % för val till
Region Jönköpings län och 87,29 % för val till kommunfullmäktige.
Nästan 1900 personer förtidsröstade i Mullsjö kommun, vilket är fler än
förra valet.
Redovisning av ambulerande röstmottagning, vilket fungerade bra. 13
personer valde att rösta på detta sätt.
Länsstyrelsen godkände nästan alla röster som inte godkändes i valdistrikten
i Mullsjö.
Redovisning av valresultat för Trollehöjdskolans skolval.
I proposition 2017/18:286 föreslår regeringen ändringar i vallagen som
innebär att det ställs krav på att det i anslutning till en vallokal eller
röstningslokal för förtidsröstning ska ordnas en avskärmad plats där
valsedlar kan läggas ut. För att kravet på avskärmning ska vara uppfyllt krävs
att valsedelstället effektivt skyddas från insyn från andra väljare så att en
väljare kan välja sina valsedlar utan på-verkan och insyn från andra väljare.
Om en sådan plats inte kan anordnas i anslutning till röstmottagningsstället
får den i stället ordnas inne i lokalen. Hur det ska ordnas är inte reglerat,
utan kommunerna får lösa det på bästa sätt utifrån de lokala
förutsättningarna. Om riksdagen bifaller, gäller detta från 1 januari 2019.

Beslut
Valnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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Dnr 2018/1119

§ 30

Utvärdering, valet 2018

Ärendebeskrivning
Följande synpunkter har kommit upp efter valet:
Utbildning:


Utbildningen var bra. Förslag på att ge mer konkreta exempel på hur det går
till i en röstningslokal, bra för de som är nya. Det var även bra att
röstmottagarna fick göra valmyndighetens utbildningstest innan
valnämndens utbildningar.

Förtidsröstningen:














Synpunkter på att det var dåligt skyltat till lokalen i kommunhuset.
Förslag på att ha en stor trottoarpratare ute vid vägen vid kommunhuset
under hela perioden.
Förslag på att skaffa beachflaggor med valets logotype.
Skylta tydligare vid Infocenter.
Lokalen i kommunhuset är inte optimal men fungerar. Avskärma valsedlar
och annat med skärmar. Om en valarbetare står i dörren och kontrollerar
insläppet så blir det färre människor i lokalen.
Flödet i lokalen i kommunhuset blev bättre när det togs fram ytterligare ett
bord med valsedlar.
Staketet vid ingången till lokalen vid kommunhuset bör ändras så att
ingången blir mer tillgänglig.
Öppettiderna var 15:00 – 19:00 alla dagar. Bra att det var samma tid, men
det kom inte många personer sent på dagen. Förslag på att ändra tiderna till
exempelvis 14:00 – 18:00 på vardagar och på helger 10:00 – 13:00.
Förtidsröstningen behöver bemannas med tre personer hela tiden.
Konstaterar att det är svårt med information. Valet var annonserat på de
flesta ställen man kan tänka sig.
Bra om tiderna kan stå på röstkortet (om det får plats). Denna synpunkt får
delges Valmyndigheten. Det var för lite information, då många trodde att
alla förtidsröstningslokalerna var öppet varje dag under hela dagarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

§ 30 fortsättning
Valdagen:

















Skicka inte ut flera scheman utan ett slutgiltigt (så mycket det går) en tid
innan valdagen. En del blev förvirrade.
Sortera in förtidsrösterna i ordning löpande under röstperioden. Vara fler
som räknar och sorterar in sista kvällen innan valdagen.
Det bör vara fler personer som hjälper till och förbereder på dagen innan
valdagen.
Förtidsrösterna; avprickning, sortering och hantering måste ske omedelbart
på valdagen.
Vara tre personer som sitter och prickar av. Sprätta förtidsröster i förväg
och förbered alla påsar till rösträkningen under dagen. Spar mycket tid på
kvällen.
Rösträknarna bör informeras direkt när vallokalen stänger om vilka rutiner
som gäller för rösträkning, för att göra det så effektivt och säkert som
möjligt. Metodiskt arbete med att lägga i förtidsrösterna i valurnorna samt
att samla in kuvert och röstkort.
Tänka på ännu bättre avskärmning inför kommande år gällande valsedlar för
att minimera risken för insyn.
Det var köbildning i alla lokaler. Ständig ström av människor under stort
sett hela valdagen och lång väntetid för en del personer. På Fritidsgården
Knuten var det trångt.
Fritidsgården Knuten var ingen bra vallokal för så mycket människor. Kan
behöva bytas till nästa val. Om lokalen ändå ska användas kan eventuellt en
(tillfällig) ramp vid ingången med trappor sättas dit för att få ett bättre flöde
i lokalen.
Eventuellt köpa in partytält vid behov som kan sättas utanför ingångarna till
vallokalerna för de personer som står i kö.
Eventuellt använda andra vallokaler vid nästa val, exempelvis Folkhögskolan
och/eller Trollehöjdskolan.
Gunnarsbohallen var en bra vallokal, stor, rymlig och tillgänglig. Dock tog
det tid att lägga ut mattor. Eventuellt undersöka om att ha en ingång och en
annan utgång för att få ett bättre flöde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

§ 30 fortsättning


Ta in några fler fräscha räknare per valdistrikt (som inte arbetat under
dagen).

Övrigt:





Eventuellt se över valdistriktsindelning.
Viss otydlighet för partierna om valaffischering. Detta är dock inte en
formell valnämndsfråga, men bör kommuniceras till tekniska enheten som
ger yttrande till Polisen om var affischer kan sättas upp.
De inköpta mackorna på valdagen var goda.

Beslut
Valnämnden beslutar
att ge vice ordföranden och kommunsekreteraren i uppdrag att svara på
Valmyndighetens enkät om valet och
att i övrigt lägga utvärderingen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Valnämndens presidium
Kommunsekreteraren
Administrativa chefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

Dnr 2018/1119

§ 31

Budget valnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Valnämnden har 101 tkr budgeterat från kommunen. Valnämnden har även fått
statsbidrag om cirka 163 tkr utbetalat.
Kostnader för valnämnden i samband med valet beräknas till minst 230 tkr.
Utfall per september 2018 är cirka ett plus på 50 tkr. Några fakturor och några
arvodeskostnader återstår att betala.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport januari till och med september 2018
Beslut
Valnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunsekreteraren
Administrativa chefen
Valnämndens presidium

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2018-10-04
Valnämnden

Dnr 2018/1119

§ 32

Övriga frågor

Ärendebeskrivning
Ordföranden uppmanar ledamöterna att om möjligt visa intresse för att sitta i den
kommande valnämnden nästa mandatperiod, då det är bra med erfarenhet.
Beslut
Valnämnden beslutar
att lägga övriga frågor till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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