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Valnämnden

Plats och tid Stadshuset, sessionssalen måndag den 4 mars 2019 kl. 11:00-11:30. 

Beslutande ledamöter Anna Lena Andersson (S)
Jan Lindeberg (M)
 Mohammed Ouafi (S)
Jenny Nodén (V) tjänstgörande ersättare för Karin Sandström (C)
Alexander Trygg (SD)
Jonas Wide (KD) tjänstgörande ersättare för Johnny Karlsson (L)
Magnus Pernils (S)

Ej beslutande ersättare Peter Cyrillus (S)
Helena Bååth (S)
Fredrik Trygg (SD)
Mikael Hjort (MP)

Övriga närvarande Tjänstemän
Jessica Hedlund, valsamordnare/utrdare
Maria Östgren, kommunsekreterare

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 8-15
Maria Östgren

Ordförande
Anna-Lena Andersson (S)

Justerande
Alexander Trygg (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-04 Paragrafer § 8-15

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på Stadshuset 

Underskrift

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida

2(2)
Sammanträdesdatum

2019-03-04

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerande
§ 8 Anmälan av extra ärenden 3
§ 9 Röstningslokal i Ludvika kommun i 

samband med omval i Falun 2019
2019/10 4 - 5

§ 10 Förordnande av röstmottagare i samband 
med omval i Falun

2019/11 6

§ 11 Fastställande av ordning i valsedelställ, 
omval Falun

7

§ 12 Fastställande av ersättning till 
röstmottagare m.fl vid 
europaparlamentsvalet 2019

2019/12 8 - 9

§ 13 Antagande av kommunikationsplan Ep-
valet 2019

2019/14 10

§ 14 Fastställande av ordning i valsedelställ 2019/16 11
§ 15 Antagande av ordningsregler 2019/15 12
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-04

Valnämnden

§ 8 Dnr  Dnr.

Ändring i föredragningslistan

Beslut
Valnämnden godkänner ändringen i föredragningslistan.

Beskrivning av ärendet
Följande ärende läggs till:

- Ordning i valsedelställ vid omval Falun.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-04

Valnämnden

§ 9 Dnr 2019/10

Röstningslokal i Ludvika kommun i samband med 
omval i Falun 2019

Beslut
1. Valnämnden beslutar att röstningslokal i samband med omval i Falun under 

våren 2019 ska vara stadshuset.

2. Valnämnden beslutar att röstningslokalens öppettider ska vara enligt nedan 
redovisat.

Beskrivning av ärendet
Enligt vallagen 4 kap. §§ 22-23 ska alla kommuner i landet ordna med 
förtidsröstning ”som ger väljarna goda möjligheter att rösta”. Perioden för 
förtidsröstning vid ett omval är förkortad till tio dagar och börjar därför den 28 
mars. Falu kommun är skyldig att inom sin kommun hålla öppet under dessa tio 
dagar. 

Det är sedan upp till varje kommun att bestämma öppettider i röstningslokaler 
men Länsstyrelsen och vägmyndighetens rekommendation är att kommunerna i 
Dalarna har minst en röstningslokal öppen alla vardagar under normal 
kontorstid och en eller två kvällar under veckan före valdagen. Valmyndigheten 
rekommenderar vidare att så få kommuner som möjligt har öppet för 
förtidsröstning på själva valdagen och allra helst att öppettiderna sätts så att 
inlämning av rösterna kan göras till PostNord senast fredagen innan valdagen. 

Valnämndens kansli förslår med anledning av ovanstående att röstningslokal 
ska vara stadshuset, ordinarie personal kommer att bemanna under 
öppettiderna. 

Öppettiderna för röstningen föreslås vara ordinarie kontorstider, med undantag 
av tisdagen den 2 april, då utökade öppettider föreslås samt fredagen den 5 april 
då begränsade öppettider föreslås.

Datum Öppettider
1 april 07:30-12:00, 13:00-16:15
2 april 07:30-12:00, 13:00-18:30
3-4 april 07:30-12:00, 13:00-16:15
5 april 07:30-12:00

______
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Beslut skickas till
Registreras i valportalen
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-04

Valnämnden

§ 10 Dnr 2019/11

Förordnande av röstmottagare i samband med omval 
i Falun

Beslut
1. Förordna röstmottagare till röstningslokalen stadshuset 1 april- 5 april enligt 

nedan.

2. För att få tjänstgöra i en röstningslokal krävs det att varje enskild 
röstmottagare deltagit i den obligatoriska utbildningen av valsamordnaren 
eller tillgodogjort sig utbildningen på annat sätt. 

Beskrivning av ärendet
Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som 
behövs för uppdraget (vallagen 3 kap. 5 §). Valmyndigheten har tagit fram en 
handledning för röstmottagning i röstningslokal. Samtliga röstmottagare som 
ska tjänstgöra i vallokal bör få utbildning om uppdraget av valsamordnaren.

Kanslienhetens ordinarie personal föreslås bli förordnade för uppdraget som 
röstmottagare i samband med omvalet i Falun. 

Maria Östgren, Monica Nauclér, Ulf Johansson, Carina Persson, Laila 
Dufström, Anna Karlsson, Camilla Areteg, Malin Ekholm, Jessica Hedlund och 
David Helsing. 

Samtliga ovanstående personer kan även agera som ambulerande röstmottagare.

______

Beslut skickas till
Valsamordnare
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-04

Valnämnden

§ 11 Dnr  Dnr.

Fastställande av ordning i valsedelställ för omval 
Falun

Beslut
Valnämnden fastställer ordning i valsedelställ enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
.Presentation av förslag på ordning i valsedelställ för omval Falun.
______

Beslut skickas till
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-03-04

Valnämnden

§ 12 Dnr 2019/12

Fastställande av ersättning till röstmottagare m.fl vid 
europaparlamentsvalet 2019

Beslut
Valnämnden fastställer att ersättningsnivåerna till röstmottagare med flera vid 
europaparlamentsvalet 2019 ska vara samma som vid höstens val.

1. Arvode till röstmottagare

- Ordförande 3 500 kronor

- Vice ordförande 3 000 kr

- Ledamot 2 500 kr

2. Timarvode till röstmottagare i röstningslokal betalas ut med 200 kr per 
timme.

3. Timarvode till rösträknare utöver ordinarie röstmottagare betalas ut 
med 122 kr per timme.

4. Arvode till röstmottagare som deltar på valutbildningen betalas ut med 
122 kr per timme.

5. Reseersättning betalas ut enligt kommunens bestämmelse med 29 kr per 
mil.

6. Ersättning till ordinarie personal på kanslienheten utgår med bibehållen 
lön samt övertidsersättning enligt gällande kollektivavtal för arbete på 
valdagen samt dagen före. 

Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har samlat ansvar för all röstmottagning i kommunen. 
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott fastställde den 16 maj 2018 § 49 
ersättning till röstmottagare m.fl inför riksdag, kommun och landstingsvalet 
hösten 2018. 

Valnämndens samordnare föreslår att valnämnden fastställer att arvodesnivån 
inför vårens europaparlamentsval ska vara samma som vid höstens val. 

______
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Beslut skickas till
Valsamordnare
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-04

Valnämnden

§ 13 Dnr 2019/14

Antagande av kommunikationsplan Ep-valet 2019

Beslut
Valnämnden fastställer upprättat förslag till kommunikationsplan, daterad 21 
februari 2019. 

Beskrivning av ärendet
Valnämndens kansli har upprättat ett förslag till kommunikationsplan för 
europaparlamentsvalet våren 2019., och valnämnden förslås att anta den. 

Beslutsunderlag
Kommunikationsplan daterad 21 februari 2019. 

Behandling
Peter Cyrillus (S) föreslår att man använder infartstavlorna för information om 
EU-valet. Valsamordnaren tar förslaget med till kommunikatörerna.

______

Beslut skickas till
Akten

10



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-04

Valnämnden

§ 14 Dnr 2019/16

Fastställande av ordning i valsedelställ

Beslut
1. Valnämnden fastställer ordning i valsedelställ enligt upprättat förslag daterat 

22 februari 2019.

2. Valsedlarna ska placeras i bokstavsordning i valsedelställen i samtliga 
röstnings- och vallokaler.

3. Respektive enskilt parti som deltar i valet, men som inte har rätt att få sina 
valsedlar utlagda av kommunen, ska lämna sina valsedlar till röstnings- och 
vallokalerna för utlägg i valsedelställen av röstmottagarna.

4. Information om ordningen på partivalsedlarna i valsedelställen lämnas till 
fullmäktiges gruppledare innan förtidsröstningen startar.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens kansli har tagit fram ett förslag till ordning i valsedelställ och 
föreslår att valnämnden ska fastställa ordningen. 

Det är valnämnden som beslutar hur valsedlarna ska tas emot och placeras i 
röstnings- och vallokaler inom kommunen. Alla partiers valsedlar ska 
presenteras på ett likvärdigt, ordnat och överskådligt sätt. Kommunen ansvarar 
för att lägga ut valsedlar för vissa partier samt blanka valsedlar. 

Röstmottagarna ansvarar för att det är ordning i valsedelställen och själva 
utplaceringen av tillgängliga valsedlar under förutsättning att valnämnden tar en 
sådant beslut.

Beslutsunderlag
Förslag daterat 22 februari 2019 .
______

Beslut skickas till
Valsamordnare
Akten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-03-04

Valnämnden

§ 15 Dnr 2019/15

Antagande av ordningsregler

Beslut
Valnämnden antar ordningsregler daterade 22 februari 2019.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens kansli har tagit fram ett förslag till ordningsregler inför 
europaparlamentsvalet i maj 2019, och föreslår att valnämnden antar dessa. 

Beslutsunderlag
Ordningsregler daterade 22 februari 2019.
______

Beslut skickas till
Valsamordnaren
Akten
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