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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-05

Valnämnden

§ 1 Dnr 2019/5

Närvarorätt valnämnden

Beslut
Valnämnden fastställer att närvarorätt ges till Jessica Hedlund, Maria Östgren, 
David Helsing och Malin Ekholm.

Beskrivning av ärendet
Valnämnden ska vid varje mandatperiods början och vid behov fastställa vem 
som har närvarorätt i nämnden, undantaget de som ger föredragningar vid 
särskilda ärenden. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår med anledning därav 
att Jessica Hedlund – valsamordnare, Maria Östgren- valarbetare/sekreterare, 
David Helsing – valarbetare/säkerhetssamordnare och Malin Ekholm- 
valarbetare ges närvarorätt i valnämnden. 

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-05

Valnämnden

§ 2 Dnr  Dnr.

Introduktion

Beslut
Valnämnden noterar informationen.

Beskrivning av ärendet
Valsamordnare Jessica Hedlund ger en kort introduktion i form av genomgång 
av valnämndens reglemente och nämndens uppdrag i samband med val. Hon 
redovisar även valdeltagandet vid tidigare RKL- och EU-val.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-05

Valnämnden

§ 3 Dnr 2019/8

Valnämndens budget

Beslut
Valnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet

Inkomster
Kategori Inkomst Anteckning
Statsbidrag - förtidsröstning 522 882 Antal väljare avgör
Statsbidrag – ökad valhemlighet 48 000  2000 kr* antal lokaler Inköp 

av avskärmningar
Statsbidrag – ökad valhemlighet 
extra personal

45 000 2500 kr x antal lokaler

Totalt 615 882 

Utgifter
Utgår från att vi inte ska ha sämre service än RKL-valet 2018. Inga 
personalkostnader för kanslienheten redovisas. 

Kategori Utgift Anteckning
Arvoden till valnämnden 30 000 Beror på antal 

sammanträden
Utbildning för röstmottagare   40 000 Beror på längd
Arvode röstmottagare 
förtidsröstning 

235 000 Beror på öppettider

Arvode röstmottagare valdagen 250 000
Rösträknare   10 000 Färre pga. valsedelräknare
Arbetsgivaravgifter (beräknat på 31 
%)

170 000

Transporter av förtidsröster   45 000 Om samma 
Representation 4 000 Fika till utbildningar
Säkerhet 50 000 Beror på upplägg 
Kommunikation 60 000 Beror på storlek på annonser
Lokaler (ex. hyra) 35 000
Övrigt 7 500
Totalt 936 500

______

Beslut skickas till
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-05

Valnämnden

§ 4 Dnr 2019/3

Delegationsordning valnämnden

Beslut
Valnämnden antar föreslagen delegationsordning daterad 25 januari 2019. 
Delegationsordningen gäller från och med den 11 februari 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delegationsordning 
för valnämnden. Kommunallagen (2017:725) 6 kap 37 § och 7 kap 5 § 
innehåller bestämmelser som medger en möjlighet att delegera beslutanderätten 
i ärenden. Delegationsordningen anger vilka frågor en nämnd delegerat och 
vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd 
är beslutfattare.

Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning daterad 25 januari 2019.
______

Beslut skickas till
Styrdokument
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-05

Valnämnden

§ 5 Dnr 2019/4

Röstnings- och vallokaler samt öppettider 
förtidsröstning

Beslut
1. Valnämnden fastställer röstningslokaler och dess öppettider.

2. Valnämnden fastställer vallokaler.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på röstningslokaler och 
dess öppettider. Förvaltningen har även tagit fram förslag på vallokaler. 

Förvaltningen föreslår förändringar av vissa lokaler och öppettider. 

För förtidsröstningen föreslås samma lokaler som vid valet hösten 2018, se 
bilaga 1. Däremot föreslås förändringar i de fasta öppettiderna på 
Lingongårdens samlingssal och Lasarettet, förslaget innebär att Lingongårdens 
samlingssal har öppet på eftermiddagarna mellan 13-17 och Lasarettet har 
öppet på förmiddagarna mellan 9-13. 

Öppettiderna på biblioteken kommer att följa deras öppettider, och de har ännu 
inte övergått till sommartid vid tidpunkten för valet och därför skiljer sig 
öppettiderna från valet i höstas. 

Helgen för europaparlamentsvalet är det marknad i Ludvika. Vid höstens val 
var många besvikna på den korta öppettiden på lördagen innan valet, och med 
marknaden i åtanke och att det kommer vara mer människor i rörelse föreslås 
det också att folkets hus den 25 maj har öppet 10-16. Det är också möjligt att 
erbjuda detta då antalet röster vid ett EP-val inte är lika omfattande som vid ett 
RKL-val. 

Vidare föreslås att Nyhammars förtidsröstningslokal på valdagen inte ska ha 
öppet. Röstare hänvisas istället till Grangärde Sockenstuga.

Det föreslås att förtidsröstning på valdagen ska kompletteras med Fredriksbergs 
Folkets Hus. Anledningen till detta är att det vid RKL-valet framfördes 
önskemål om detta.

Inför valdagen är det två förändringar i lokalerna. Den ena lokalen är i 
valdistrikt Öraberget, Grängesberg där Parkskolan föreslås istället för 
kommunhuset på grund av ombyggnaden som sker där till bostäder. Den andra 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

är valdistrikt Näset, Ludvika stad där nya Solviksskolan föreslås istället för 
Marnässkolan. 

Beslutsunderlag
1. Förslag på röstningslokaler och dess öppettider
2. Förslag på vallokaler
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-02-05

Valnämnden

§ 6 Dnr 2019/7

Antal röstmottagare i vallokal

Beslut
1. Fem röstmottagare ska tjänstgöra i varje vallokal.

2. Minst tre röstmottagare måste tjänstgöra samtidigt i vallokalen och en av 
dessa ska vara ordförande eller vice ordförande. Valnämnden 
rekommenderar att det bör vara minst fyra på plats samtidigt. 

Beskrivning av ärendet
För varje valdistrikt ska valnämnden förordna minst fyra röstmottagare, varav 
en ordförande och en ersättare för ordförande (vallagen 3 kap. 4 §). Vid 
röstmottagning i vallokal ska minst tre av röstmottagare vara närvarande. En av 
dessa ska vara ordförande eller ersättare för ordförande (vallagen 3 kap. 6 §).

I föregående val åren 2014 och 2018 tjänstgjorde fem röstmottagare i varje 
vallokal i Ludvika kommun. En ökad bemanning ger ökad flexibilitet och större 
möjlighet att vara behjälplig för väljarna under vallokalens öppettider. 

Inför europaparlamentsvalet ställs det dessutom högre krav på valhemlighet, 
varpå det är nödvändigt att vara fem röstmottagare i varje vallokal för att kunna 
hantera den kö-situation som kan komma att uppstå. 

______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-02-05

Valnämnden

§ 7 Dnr 2019/6

Rekrytering av röstmottagare som kandiderar till 
valbarplats i valet 2019

Beslut
Valnämnden beslutar att personer som kandiderar till valbar plats till EU-valet 
inte kan vara röstmottagare. 

Beskrivning av ärendet
I vallagen framgår att det är valnämndens uppgift att förordna röstmottagare. 
Enligt Valmyndighetens handbok om kommunens uppgifter vid valet 2019 
(Valmyndigheten 767 utgåva 6) framgår att vem som helst kan tjänstgöra som 
röstmottagare men att det alltid ska ske en individuell bedömning av 
röstmottagarens lämplighet. Ett rimligt krav som Valmyndigheten lyfter är att 
personen är över 18 år. Därutöver påpekar Valmyndigheten att det är bra om 
kommunen har en så bred rekryteringsbas som möjligt med exempelvis hänsyn 
till ålder, kön och etnicitet. 

I Sverige har vissa valnämnder tidigare beslutat att inte rekrytera personer med 
politiskt anknytning medan andra valnämnder inte ser det som ett hinder. Det 
väsentliga i detta sammanhang är att röstmottagarna agerar så att väljarnas 
förtroende för valförfarandet upprätthålls. Den senaste vallagskommittén har 
inte funnit skäl att närmare överväga några formella regler av jävskaraktär när 
det gäller röstmottagare. En gräns som kommittén anser vara befogad är att en 
person som kandiderar till politisk valbar plats till riksdag, landsting eller 
kommun inte ska vara röstmottagare. Detta är även rekommendationen från 
länsstyrelsen Dalarna med hänvisning till att det är viktigt att upprätthålla 
medborgarnas förtroende för valets genomförande. Det framgår dock av 
Valmyndighetens handbok att valnämnden avgör i respektive kommun. 

Valnämnden i Ludvika kommun beslutade den 6 april 2018 § 7 att person som 
kandiderat till valbar plats inte skulle vara röstmottagare i RKL-valet.

Inför vårens val ser kommunstyrelsens förvaltning flera alternativ som möjliga 
beslut. Det första alternativet är att personer som kandiderar till politisk valbar 
plats till riksdag, landsting eller kommun inte har möjlighet att tjänstgöra som 
röstmottagare. Ett andra alternativ är att kandidatur till politisk valbar plats till 
riksdag, landsting eller kommun inte är något hinder för att tjänstgöra som 
röstmottagare. Ett tredje alternativ är att tillåta röstmottagare som kandiderar 
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till politisk valbar plats till riksdag, landsting eller kommun om de i tidigare val 
varit röstmottagare med hänsyn till den erfarenhet av valarbete som de besitter. 
Ett sådant beslut innebär att valnämnden successivt kommer avveckla 
röstmottagare som också kandiderar i valet om inte beslutet upphävs.  

Ett beslut i valnämnden kan få konsekvenser för vem som får möjlighet att 
tjänstgöra som röstmottagare i röstningslokal under förtidsröstningen och i 
vallokal på valdagen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer därför att detta 
är en fråga som förvaltningen inte kan lämna något förslag till beslut i. Därför 
överlämnas tjänsteskrivelsen utan förslag till beslut. 

______

Beslut skickas till
Akten
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