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Sammanträdesdatum
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Valnämnden

Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 10:00 -11:00

Beslutande ledamöter Anna-Lena Andersson (S)
Jan Lindeberg (M)
Mohammed Ouafi (S)
Karin Sandström (C)
Alexander Trygg (SD)
Peter Cyrillius (S) tjänstgörande ersättare
Helena Bååth (S) tjänstgörande ersättare

Ej beslutande ersättare Jenny Nodén (V)
Fredrik Trygg (SD)
Mikael Hjort (MP)

Övriga närvarande Tjänstemän
Jessica Hedlund
David Helsing § 22

Övriga

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer § 16-26
Jessica Hedlund

Ordförande
Anna-Lena Andersson

Justerande
Helena Bååth

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

Organ Valnämnden

Sammanträdesdatum 2019-04-18 Paragrafer § 16-26

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras på stadshuset

Underskrift
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Sammanträdesdatum

2019-04-18

Valnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendelista

Val av justerare
Anmälan av extra ärenden

§ 16 Valhemlighet 3
§ 17 Valskjuts på valdagen 2019/24 4
§ 18 Valnämndens preliminära rösträkning- 

onsdagsräkningen
2019/25 5

§ 19 Utkvittering och inlämning av 
förtidsröster på PostNord AB

2019/23 6

§ 20 Förordnande av röstmottagare till 8 maj- 
26 maj

2019/21 7

§ 21 Säkerhet med David 8
§ 22 Förordnande av röstmottagare till 

vallokalerna på valdagen 26 maj
2019/22 9

§ 23 Förordnande av ambulerande 
röstmottagare. EP valet 2019

2019/9 10 - 11

§ 24 Rösträknare 2019/26 12
§ 25 Information om utbildningar 2019/27 13
§ 26 Anmälan av delegationsbeslut 14
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 16 Dnr  Dnr.

Information kring valhemligheten

Beslut
Valnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet
Valsamordnare Jessica Hedlund berättar om stärkt skydd för valhemligheten 
och vilka konsekvenser det ger för hur lokalerna möbleras och utrustas samt 
vilka inköp som har gjorts. 
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 17 Dnr 2019/24

Valskjuts på valdagen

Beslut
Valnämnden bekostar valskjuts/taxi på valdagen för väljare som är i behov av 
detta. 

Beskrivning av ärendet
Valnämnden har under tidigare val bekostat valskjuts för väljare som bor 
avlägset eller isolerat och har svårt att ta sig till vallokalen. Tjänsten har använts 
av några fåtal väljare.

Beställningen av valskjuts gör väljaren direkt till taxi. 

______

Beslut skickas till
Valsamordnare för verkställighet
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 18 Dnr 2019/25

Valnämndens preliminära rösträkning- 
onsdagsräkningen

Beslut
1. Valnämndens preliminära rösträkning av förtidsröster ska ske onsdagen den 

29 maj kl. 9.00 i stadshusets sessionssal.

2. Sammanträdet kungörs på kommunens digitala anslagstavla.

3. Åhörare hänvisas till angiven plats i sessionssalen och förväntas delta på ett 
sådant sätt att det inte stör rösträkningen. 

Beskrivning av ärendet
Kommunen ansvarar för granskningen av alla förtidsröster. Vid 
onsdagsräkningen bedöms de förtidsröster som inte skickats ut till vallokalerna, 
de röster som kom tillbaka till kommunen från valdistrikten samt de röster som 
kommit in efter valdagen. 

Valnämndens preliminära rösträkning är ett offentligt sammanträde (vallagen 12 
kap. 1 §).

______

Beslut skickas till
Samtliga ledamöter och ersättare i valnämnden
Digitala anslagstavlan
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 19 Dnr 2019/23

Utkvittering och inlämning av förtidsröster på 
PostNord AB

Beslut
Valnämnden beslutar att följande personer får kvittera ut och lämna in 
kommunexterna förtidsröster på PostNord:

- Jessica Hedlund, valsamordnare

- Malin Ekholm, valstöd/utredare

- David Helsing, säkerhetssamordnare 

- Anna Karlsson, valstöd

- Arne Adolfsson, säkerhetschef

Beskrivning av ärendet
Förtidsröster som är inlämnade på kommunens röstningslokaler och som avser 
andra kommuner ska lämnas till PostNord för vidarebefordran till rätt 
kommun. 

Förtidsröster som lämnats in i andra kommuner och som avser Ludvika 
kommun ska hämtas/utkvitteras på PostNord.

Följande personer föreslås få lämna och kvittera ut förtidsröster på PostNord:

- Jessica Hedlund, valsamordnare

- Malin Ekholm, valstöd/utredare

- David Helsing, säkerhetssamordnare 

- Anna Karlsson, valstöd

- Arne Adolfsson, säkerhetschef

______

Beslut skickas till
Akten
Valsamordnaren
PostNord AB
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 20 Dnr 2019/21

Förordnande av röstmottagare till 8 maj- 26 maj

Beslut
1. Valnämnden förordnar röstmottagare till röstningslokalerna 8 maj – 26 maj 

enligt förteckning daterad 11 april 2019.

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

Beskrivning av ärendet
I förteckningen daterad 11 april 2019 redovisas förslag på röstmottagare, 
inklusive avbytare, till kommunens sex röstningslokaler under 
förtidsröstningsperioden 8 maj – 26 maj samt till tre röstningslokaler på 
valdagen den 26 maj.

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. Därutöver finns ett digitalt 
utbildningsmaterial på valmyndighetens hemsida. Samtliga röstmottagare som 
ska tjänstgöra i förtidsröstningslokal bör få utbildning om uppdraget av 
valsamordnaren.

Beslutsunderlag
1. Förteckning daterad 11 april 2019 – delas ut på sammanträdet
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 21 Dnr  Dnr.

Information från säkerhetssamordnaren

Beslut
Valnämnden noterar informationen. 

Beskrivning av ärendet
Säkerhetssamordnare David Helsing informerar om hur valnämndens kansli 
och säkerhetsfunktionerna arbetar med säkerhet inför vårens 
europaparlamentsval. 
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 22 Dnr 2019/22

Förordnande av röstmottagare till vallokalerna på 
valdagen 26 maj

Beslut
1. Valnämnden förordnar röstmottagare till de 18 valdistriktens vallokaler 

enligt förteckning daterad 11 april 2019. 

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

Alexander Trygg deltog inte i handläggningen och beslutet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet
I förteckningen daterad 11 april 2019 redovisas förslag på röstmottagare till 
kommunens 18 valdistrikt. 

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 vallokal. Därutöver finns ett digitalt 
utbildningsmaterial på valmyndighetens hemsida. Samtliga röstmottagare som 
ska tjänstgöra i vallokal bör få utbildning om uppdraget av valsamordnaren.

Beslutsunderlag
1. Förteckning daterad 11 april 2019.
______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2)

2019-04-18

Valnämnden

§ 23 Dnr 2019/9

Förordnande av ambulerande röstmottagare. EP valet 
2019

Beslut
1. Valnämnden förordnar följande som ambulerande röstmottagare:

- Arne Adolfsson, säkerhetschef

- Camilla Areteg, skolskjutshandläggare

- Anna Karlsson, trafikhandläggare

-  Jessica Hedlund, utredare och biträdande kanslichef

- Malin Ekholm, utredare

- David Helsing, säkerhetssamordnare 

2. Ambulerande röstmottagare finns tillgängliga utifrån överenskommelser 
från 8 maj till 26 maj under vardagar kl. 13-16 samt i beredskap under 
valdagen.

Beskrivning av ärendet
Det är valnämndens uppgift att utse ambulerande röstmottagare som kan hjälpa 
väljare som inte har möjlighet att ta sig till en röstningslokal på grund av 
exempelvis sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Ambulerande 
röstmottagare måste alltid vara minst två personer som arbetar tillsammans. 

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en 
förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa 
väljaren att göra iordning sin röst. Röstmottagarna har tystnadsplikt. 

Följande personer föreslås som ambulerande röstmottagare:

- Arne Adolfsson, säkerhetschef

- Camilla Areteg, skolskjutshandläggare

- Anna Karlsson, trafikhandläggare 

- Jessica Hedlund, utredare och biträdande kanslichef

- Malin Ekholm, utredare

- David Helsing, säkerhetssamordnare 

Samtliga personer arbetar på kanslienheten, kommunstyrelsens förvaltning.

______

10



          2(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till
Ambulerande röstmottagarna
Valkansli för verkställande
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 24 Dnr 2019/26

Rösträknare

Beslut
Varje valdistrikt kan anlita högst två rösträknare för sammanräkningen av röster 
efter kl. 21.00 på valdagen.

Beskrivning av ärendet
För att den preliminära rösträkningen ska kunna genomföras effektivt och 
rättssäkert föreslås att varje valdistrikt får anlita två rösträknare för 
sammanräkningen av röster efter kl. 21.00 på valdagen.

Ordföranden i vallokalerna ansvarar för att, om behov finns, anlita rösträknare. 
Valsamordnaren är behjälplig i arbetet med att rekrytera rösträknare. 

______

Beslut skickas till
Valsamordnare för verkställighet
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 25 Dnr 2019/27

Information om utbildningar

Beslut
Valnämnden noterar datumen för utbildningarna. 

Beskrivning av ärendet
I vallagen framgår i 3 kap 5 § att som röstmottagare får endast förordnas den 
som fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Länsstyrelsen har 
önskemål att alla valförrättare och röstmottagare åter ska utbildas även om man 
genomgått utbildningen inför de allmänna valen. Det är emellertid nämnden 
själv som avgör nivån på utbildningen. Förordnandet av röstmottagare och 
valförrättare har villkorats av att man genomgår av nämnden tillhandahållen 
utbildning. 

Utbildning för röstmottagare vid förtidsröstning genomförs dagtid den 2 maj 
2019, och för valförrättare i vallokal genomförs kvällstid 6-7 maj 2019. 
Utbildningarna kommer att fokusera på arbetet i vallokalen, valhemlighet och 
praktiskt handhavande. Ytterligare en träff är genomförd med de som har 
uppdrag som ordförande och vice ordförande i lokalerna. 

Ansvarig för utbildningen är Jessica Hedlund. 

Även de som inom kommunstyrelsens förvaltning utses att arbeta som 
ambulerande röstmottagare, röstmottagare, arbeta i valnämndens kansli under 
förtidsröstningen, under valhelgen och efter valdagen genomgår utbildning 
inför varje moment. 

Personalen på biblioteken som stöttar under förtidsröstningen genomgår också 
utbildning på sin arbetsplats, även där är valsamordnaren ansvarig för 
utbildningen. 

Som underlag för all utbildning används valmyndighetens material och filmer. 

______

Beslut skickas till
Akten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1)

2019-04-18

Valnämnden

§ 26 Dnr 

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut
Valnämnden noterar delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet
Valnämndens kansli redovisar vilka delegationsbeslut som har fattats. 

- Beslut om direktupphandling – avskärmningar valsedelställ
- Beslut om direktupphandling – avspärrningsband
- Beslut om direktupphandling – Transporter av förtidsröster

______

Beslut skickas till
Akten

14


	Protokoll förstasida
	Valhemlighet
	Beslut VN 2019-04-18
Valhemlighet

	Valskjuts på valdagen
	Beslut VN 2019-04-18
Valskjuts på valdagen

	Valnämndens preliminära rösträkning- onsdagsräkningen
	Beslut VN 2019-04-18
Valnämndens preliminära rösträkning- onsdagsräkningen

	Utkvittering och inlämning av förtidsröster på PostNord AB
	Beslut VN 2019-04-18
Utkvittering och inlämning av förtidsröster på PostNord AB

	Förordnande av röstmottagare till 8 maj- 26 maj
	Beslut VN 2019-04-18
Förordnande av röstmottagare till 8 maj- 26 maj

	Säkerhet med David
	Beslut VN 2019-04-18
Säkerhet med David

	Förordnande av röstmottagare till vallokalerna på valdagen 26 maj
	Beslut VN 2019-04-18
Förordnande av röstmottagare till vallokalerna på valdagen 26 maj

	Förordnande av ambulerande röstmottagare. EP valet 2019
	Beslut VN 2019-04-18
Förordnande av ambulerande röstmottagare. EP valet 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Rösträknare
	Beslut VN 2019-04-18
Rösträknare

	Information om utbildningar
	Beslut VN 2019-04-18
Information om utbildningar

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut VN 2019-04-18
Anmälan av delegationsbeslut


