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 Valnämnden 
 2019-06-18 

  

  
  
 

 Utdragsbestyrkande 

 

  
Plats och tid

 
Örestensrummet kommunhuset, Kinna, klockan 15.30-16.10 

  
Beslutande S Bodil Wennerström 

 C Bengt Axbrink 

 S Håkan Andersson tjänstgör för Eva-Lena Andersson (L) 

 M  Kerstin Weimman-Lindén 

 KD Lars-Inge Andersson  

 MP Lars-Olof Sandberg 

 M Håkan Mauritzon tjänstgör för Anne-Li Glansin (SD) 

 V Beatrix Wiberg 

   

  Ej tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande KD Rut-Marie Engström 

 MP Ida Nilsson 

   

  Tjänstemän 

  Henrik Yrlid, kommunsekreterare 

  Sara Andersson, ekonom 

   

   

Utses att justera Kerstin Weimman-Lindén 

  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 1 juli 

  

Underskrifter Sekreterare  §§ 36-39 

  Henrik Yrlid   

     

 Ordförande    

  Bodil Wennerström   

     

 Justerande    

  Kerstin Weimman-Lindén   
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 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Instans Valnämnden §§ 36-39 
 
Sammanträdesdatum 2019-06-18 
 
Datum för anslags  
uppsättande 

 

2019-07-01 
 

 

Datum för anslags  

nedtagande 2019-07-23 
 

 

 
Förvaringsplats för 
protokollet

 

Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna 

 

Underskrift   

                                            Henrik Yrlid 
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Innehållsförteckning 

  

Budgetunderlag 2020-2023 för valnämnden § 36 

  

Minoritetspolitiskt arbete i kommunen § 37 

  

Statistik från valet till Europaparlamentet § 38 

  

Övriga frågor § 39 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 4(7) 
 Valnämnden 

 2019-06-18 

 

 

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

  § 36/2019                 Dnr 2019–8 041 

  Budgetunderlag 2020–2023 för valnämnden 

Valnämndens beslut 
 Budget 2020–2023 för valnämnden godkänns. 
 

Ärendet 

Enligt Marks kommuns styrsystem ska respektive nämnd och styrelse ta fram förslag 
till budget för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag som budgetbe-
redningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till budget för kommunens 
samlade verksamhet 

Ärendets behandling 

  Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande är daterad den 11 juni 2019. 
 

          Förvaltningens förslag till beslut 
  Budget 2020–2023 för valnämnden godkänns. 

  Dagens sammanträde 

  Ekonom Sara Andersson redogör för ärendet. 
 
  Valnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

  Beslutsgång 

            Ordföranden föreslår följande: 

 
  Budget 2020–2023 för valnämnden godkänns. 

  Förslaget antas. 

   Beslutet expedieras till 

 Kommunstyrelsen 
   

   _____________ 
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             § 37/2019                                     

Minoritetspolitiskt arbete i kommunen 

Valnämndens beslut 
Valnämnden ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för det minoritetspolitiska 
arbetet.  
 
Valnämnden konstaterar att valmyndigheten kan tillhandhålla information på 
olika språk till välnämnden. 
 

Ärendet 

Sverige har fem nationella minoriteter som enligt lagen (2009:724) om nat-
ionella minoriteter och minoriteter åtnjuter vissa rättigheter. Den 1 januari 
2019 reviderades lagen, vilket bland annat innebär en skyldighet för kommu-
ner att anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet vilket rör 
både minoriteternas kultur och språk. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 8 maj § 121 remitterat ett förslag 
till riktlinjer för minoritetspolitiska arbete till kommunens nämnder och bolag. 

  Dagens sammanträde 

  Valnämndens ledamöter och ersättare diskuterar ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

Valnämnden ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.  

 

Valnämnden konstaterar att valmyndigheten kan tillhandhålla information på olika 

språk till valnämnden. 
 

Förslaget antas. 

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen  
________________ 
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            § 38/2019                  

  Statistik från valet till Europaparlamentet  

Valnämndens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

Dagens sammanträde 

  Valnämndens vice ordförande Kerstin Weimman-Lindén redogör för statistiken för     

  Europaparlamentsvalet. Valdeltagandet i Marks kommun uppgick till 54,78% vilket är    

  en ökning jämfört med valet år 2014. Antalet förtidsröster har också ökat jämfört med   

  valet 2014 från 3857 röster till 4405.  

  Valnämndens ledamöter och ersättare diskuterar genomförandet av  

  Europaparlamentsvalet. 

Beslutsgång 

Ordföranden föreslår följande: 

 

Informationen läggs till handlingar 

    
Förslaget antas 
_______________ 
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            § 39/2019                  

  Övriga frågor 

     - Valnämnden diskuterar att nya valdistrikt kan behöva upprättas inför valet 2022    

       då några av de nuvarande distrikten börja bli för stora beträffande antalet  

       röstberättigade. 

    -  Valnämnden diskuterar nämndplan för nästa år och detta behöver tas upp igen på    

       nämndens sammanträde till hösten. 

   -  Ordförande Bodil Wennerström önskar alla en trevlig sommar. 

 

_______________ 

   

   
 
 


